
                                                        
                                     

 

54. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
20. travnja 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  
   izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić  prodekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i
 Hrgović ugostiteljstvu 
  5. prof. dr. sc. Daniela Malnar  dekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  6. izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra dekanica Filozofskog fakulteta 
  7. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić dekanica Građevinskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica 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. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos* 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 
*sudjelovali u dijelu sjednice Senata zbog postupka reakreditacije u tijeku 

 
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 
  
 
 
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: 

 prof. dr. sc. Sandra Janković dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i
 ugostiteljstvu 
   

 



                                                        
                                     

 

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 53. sjednice Senata održane dana 30. ožujka 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 

Imenovanje prorektora Sveučilišta u Rijeci 

 za studije, studente i osiguranje kvalitete 

 za financije i poslovanje 

 za digitalizaciju i razvoj 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta  

5.1. iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti 

5.2. iz znanstvenog područja: Društvene znanosti 

5.3. 
iz znanstvenog / umjetničkog područja: Humanističke znanosti i Umjetničko 
područje 

6. Potvrda izbora dekana i pokretanje postupka izbora člana Senata 

6.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Filozofskog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2021. – 2024.,  
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović 

6.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta,  
Filozofskog fakulteta 

7. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. dr. 
sc. Erhardu Buseku  

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



                                                        
                                     

 

 Odjel za biotehnologiju 

8.1. dr. sc. Milan Mesić, trajno, naslovno 

 Medicinski fakultet 

8.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Toni Valković, trajno 

8.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Gordana Đorđević, prvi izbor 

8.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Goran Roić, trajno, naslovno 

9. Postupak izbora nastavnika za potrebe studija Logopedije 

9.1. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Suzane 
Jelčić Jakšić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija 

9.2. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. 
Karoline Lice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog 
područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija 

9.3. 
DOPUNA NA 

SJEDNICI 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Maje 
Kelić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija 

10. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika u suradničko 
zvanje poslijedoktoranda YUFE na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz 
znanstvenog područja: Humanističke znanosti, polje: Filozofija i imenovanje 
stručnog povjerenstva 

11. 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti 
provođenje statusne promjene Fakulteta zdravstvenih studija  

12. Studiji i studenti 

12.1. 
Prijedlog Odluke o elektroničkim prijavama za upise u I. godinu diplomskih studija 
putem NISpDS sustava 

12.2. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Tehničkog fakulteta: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Brodogradnja 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 
- diplomskog sveučilišnog studija Brodogradnja 
- diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika 
- diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo 
- diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 



                                                        
                                     

 

12.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, smjer 
Menadžment u hotelijerstvu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

12.4. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Dentalna tehnika Fakulteta dentalne medicine  

12.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Informatika Odjela za informatiku  

12.6. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta 
zdravstvenih studija  
- preddiplomskog stručnog studija Radiološka tehnologija 
- diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija 

12.7. 
Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i 
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za 2021./2022. akademsku godinu   

13. 
Prijedlog odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci na prijedlog 
Filozofskog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Fakulteta dentalne medicine i Odjela za 
fiziku 

14. 
Izdavačka djelatnost Sveučilišta: Udžbenik: „Sustav HLA u kliničkoj praksi“, autorice: 
prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. i dr. sc. Nataša Katalinić, dr. med.; tiskano izdanje 
(200 primjeraka), Medicinski fakultet u Rijeci 

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

15.1. Razvoj i implementacija informacijskog sustava upisa na visoka učilišta 

15.2. Nabava zvučno izoliranih vrata za studentsku ambulantu na Sveučilišnom kampusu 

16. 
Prijedlog Odluke o usvajanju zbirnih evaluacija izvješća o radu za 2020. godinu i 
akcijskih planova za 2021. godinu 

17.  
Prijedlog Odluke o usvajanju konačnog zbirnog izvješća o provedbi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini 

18. 
Otvaranje javne rasprave o prijedlogu Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u 
Rijeci 2021. – 2025. 

19. 
NADOPUNA 

Prijedlog Programa rada Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – 
DeltaLab za razdoblje 2021. - 2023. 

20.  Razno 

 
Na 54. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci dosadašnjim je prorektorima produžen mandat, odnosno 
prof. dr. sc. Marta Žuvić s Odjela za biotehnologiju ponovno je imenovana prorektoricom za studije, 
studente i osiguravanje kvalitete, dok je prof. dr. sc. Davor Vašiček s Ekonomskog fakulteta ponovno 
imenovan prorektorom za financije i poslovanje. Prof. dr. sc. Senki Maćešić s Tehničkog fakulteta 
promijenjen je naziv portfelja pa je, umjesto dosadašnjeg naziva 'za organizaciju i informatizaciju', 
imenovana prorektoricom za digitalizaciju i razvoj. 



                                                        
                                     

 

Potvrđena je Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta o izboru izv. prof. dr. sc. Aleksandra 
Mijatovića za dekana tog fakulteta. Dekanski mandat izv. prof. dr. sc. Aleksandru Mijatoviću započinje 
1. listopada 2021., odnosno početkom nove akademske godine. 

U nastavku sjednice potvrđen je izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. 
sc. Toniju Valkoviću s Medicinskog fakulteta, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje dr. sc. 
Goranu Roiću s Medicinskog fakulteta te dr. sc. Milanu Mesiću s Odjela za biotehnologiju. Dr. sc. 
Gordani Đorđević s Medicinskog fakulteta u Rijeci potvrđen je prvi izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje redovite profesorice. 

Priznanje počasni profesor (Honoris professor) Sveučilišta u Rijeci dodijeljeno je 
dr. sc. Erhardu Buseku, znanstveniku iznimna međunarodnog ugleda koji aktivno surađuje i doprinosi 
aktivnostima Sveučilišta u Rijeci. Erhard Busek od 2013. je godine intelektualno i s velikim 
entuzijazmom angažiran u procesima uspostave međunarodne suradnje koja osigurava financijsku i 
logističku podršku postdoktoranada iz humanističkih i društvenih znanosti u regiji. Svojim primjerom 
pregovarača u mnogobrojnim pomirbenim procesima u postkonfliktnim zajednicama ukazuje na 
značaj intelektualne i edukacijske diplomacije koja svoj pozitivan primjer pronalazi i u okrilju 
Sveučilišta u Rijeci. 

Usvojeno je i konačno izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini koje se sastoji 
od poglavlja istraživanja, obrazovanja, javne funkcije, organizacije te prioriteta/akcijskog plana 
Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu. 

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku kojom se prijedlog Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta 
u Rijeci 2021. – 2025. upućuje na javnu raspravu. Sveučilište u Rijeci svojim je sudjelovanjem u 
projektu „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i 
istraživanjima“ (engl. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and 
Research, SPEAR) prihvatilo obvezu stvaranja, provođenja i praćenja provedbe institucionalnog plana 
rodne ravnopravnosti. Prijedlog Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci (UNIRI-PRR), kojemu 
je svrha osiguravanje rodne perspektive i postizanja veće rodne ravnopravnosti u istraživanjima, 
nastavi, administrativnim procedurama, kao i harmonizacija osobnog i poslovnog života, nastao je 
kroz brojne interakcije članova UNIRI SPEAR tima i stručnjaka s međunarodnih partnerskih institucija, 
a sadržajno je usklađen i počiva na relevantnim nacionalnim, europskim 
i svjetskim normativnim aktima, strateškim dokumentima i akcijskim planovima svih razina 
primjenjivima u Republici Hrvatskoj. Javna rasprava bit će otvorena na mrežnim stranicama 
Sveučilišta do 14. svibnja 2021. godine. 

 


