
                                                        
                                     

 

52. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
2. ožujka 2021. 

 
- sjednica održana putem aplikacije 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. 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 
  
Predstavnica Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
 

ČLANOVI SAVJETA KOJI SU PRISUSTVOVALI ONLINE SJEDNICI u okviru 17. točke Dnevnog reda 
Usvajanje Strategije Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025. 
 

  1.  Mladen Pejković – predsjednik Atlantic Grupa  
  2.  akademik Daniel Rukavina Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
    mr. sc. Edita Stilin (umjesto župana) Primorsko-goranska županija 
  3.  mr. sc. Vojko Obersnel Grad Rijeka 
  4.  prof. dr. sc. Heri Bezić Županijska komora Rijeka 



                                                        
                                     

 

  5. Siniša Reljić, dipl. ing. Navis Consult 
  6. prof. dr. sc. Christian Stipanović Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
  7.  prof. dr. sc. Silvana Vranić Filozofski fakultet 
  8. prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić Medicinski fakultet 
  9. prof. dr. sc. Marko Čanađija Tehnički fakultet 
10.  izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić Odjel za fiziku 
   
  Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

 Zlatko Komadina, dipl. ing Primorsko-goranska županija  

 Ana Zuijani Studentski zbor Sveučilišta 
 
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 
u okviru točke Dnevnog reda 17. ''Usvajanje Strategije 
Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025.'' 

 prof. dr. sc. Jasmina Havranek ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
u okviru točke Dnevnog reda 16. ''Predstavljanje novih 
inicijativa i projekata Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje'' 

 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) 49. sjednice Senata održane dana 28. siječnja 2021. godine 
b) 50. sjednice Senata održane dana 15. veljače 2021. godine  
c) 51. (izborne) sjednice Senata održane dana 26. veljače 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 

Prijedlog Odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga za izbor 
člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenih/umjetničkog područja:  

a) Biomedicina i zdravstvo, 
b) Društvene znanosti, 
c) Humanističke znanost/Umjetničko područje 
d) Tehničke znanosti 



                                                        
                                     

 

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

 Medicinski fakultet 

5.1. dr. sc. Natalia Kučić, trajno 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. 
Suglasnost Senata na dopunu djelatnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu   

6.2. Suglasnost Senata na dopunu djelatnosti Pravnog fakulteta   

6.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 
ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta 

7. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog nastavnika u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) iz znanstvenog 
područja: Društvene znanosti, polje: Informacijske i komunikacijske znanosti i 
imenovanje stručnog povjerenstva (za potrebe studija Politehnike) 

8. Imenovanja/razrješenja 

8.1. 
Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka, prof. 
dr. sc. Alena Ružića 

8.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka, prof. 
dr. sc. Sanja Barić 

8.3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za statutarna i pravna pitanja 

8.4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za proračun 

8.5. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za podršku pametnim i održivim 
gradovima, prof. dr. sc. Saša Drezgić 

9. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena sastavnica Sveučilišta za 2021. godinu  

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku „Dentalna medicina“ (Dental Medicine)“ Fakulteta 
dentalne medicine u 2021./2022. ak. god. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 
troškovima studija u 2021./2022. akademskoj godini 

10.3. 
Prijedlog Odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 
2021./2022. akademskoj godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 



                                                        
                                     

 

stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica 

10.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa zajedničkog integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

11. Cjeloživotno obrazovanje 

11.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „EU Sports Law, 
Policy and Diplomacy Rijeka Summer School“, Pravni fakultet u Rijeci 

11.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna programa cjeloživotnog obrazovanja 
pod nazivom „Mladi u suvremenom društvu“, Filozofskoga fakulteta u Rijeci 

12. Financijske odluke 

12.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje 
studentskih programa u 2021. godini i prihvaćanju izmjena i dopuna financijskog 
plana za 2021. godinu Studentskog zbora  

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

13.1. Nagrada za nastavnu izvrsnost 2020./2021. 

13.2. Rektorove nagrade i priznanja studentima u 2020./2021. 

13.3. Implementacije i nadogradnje informacijskog sustava ISVURI u 2021. godini 

13.4. Godišnje članarine u europskim sveučilišnim organizacijama 

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

14.1. 

- rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija i pročelnici Odjela za 
biotehnologiju prof. dr. sc. Mirandi Mladinić Pejatović - provedba projekta „Centar za 
predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL), financiranog sredstvima iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj - sklapanja sporazuma 

14.2. 

rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija za sklapanje Sporazuma o 
dodjeli bespovratnih sredstava za: projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba 
(EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o 
uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, 
mlade i sport, (vrijednost 163.877,00 eura) – projekt Ekonomskog fakulteta 

14.3. 

rektorici Sveučilišta prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija za sklapanje Sporazuma o 
dodjeli bespovratnih sredstava za: projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba 
(EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o 
uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, 
mlade i sport, (vrijednost 160.695,00 eura) – projekt Tehničkog fakulteta 

14.4. 
NADOPUNA 

- dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću za provođenje postupaka 
javne nabave 



                                                        
                                     

 

14.5. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

- dekanici Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić za sklapanje i 
provedbu ugovora u sklopu projekta STREAM (Strategic development of flood 
management) 

15. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim profesorima na Filozofskom 
fakultetu u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. 

16.  
Predstavljanje novih inicijativa i projekata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 
ravnateljica prof. dr. sc. Jasmina Havranek 

17. Usvajanje Strategije Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025. 

18.  Razno 

 
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 52. sjednici potvrdio izbor u trajno znanstveno-nastavno 
zvanje redovite profesorice dr. sc. Nataliji Kučić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Usvojena je i odluka o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu integriranog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku Dentalna medicina (Dental Medicine) Fakulteta dentalne 
medicine u 2021./2022. akademskoj godini. 

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o osnivanju zajedničkog integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa Farmacija, čiji je nositelj 
Medicinski fakultet u Rijeci, a izvoditelji Medicinski fakultet u Rijeci i Odjel za biotehnologiju. 

Senat je usvojio i program cjeloživotnog obrazovanja EU Sports Law, Policy and Diplomacy 
Rijeka Summer School Pravnog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS 
bodovima. 

U tematskom dijelu u sjednicu Senata uključila se prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te predstavila aktivnosti i projekte Agencije tijekom 
2021. godine. 

Uz sudjelovanje članova Savjeta Sveučilišta, usvojena je i Strategija Sveučilišta u Rijeci za 
razdoblje 2021. – 2025. 


