
                                                        
                                     

 

55. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
18. svibnja 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 ug. 
  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.  Ema Petaković 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: 

 Nadja Čekolj studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug.  
   

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 digitalizaciju i razvoj 

 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 54. sjednice Senata održane dana 20. travnja 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 

Imenovanje prorektora Sveučilišta u Rijeci 

 za znanost 

 za strateške projekte 

5. Potvrda izbora dekana i pokretanje postupka izbora člana Senata 

5.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Građevinskog fakulteta u mandatnom 
razdoblju 2021. – 2024.,  
prof. dr. sc. Mladen Bulić 

5.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-
nastavne sastavnice Sveučilišta, Građevinskog fakulteta 

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

 Medicinski fakultet 

6.1. dr. sc. Đulija Malatestinić, prvi izbor 

7. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja 

7.1.1. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru prof. dr. sc. 
Deana Markovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor 
iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti polje: Kemija na Odjela za biotehnologiju 

7.1.2. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora prof. dr. sc. Deana Markovića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja: 
Prirodne znanosti polje: Kemija na Odjela za biotehnologiju 

 - za potrebe studija Logopedije 

7.2. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru doc. dr. sc. 
Zdravka Kolundžića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija 



                                                        
                                     

 

7.3. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru doc. dr. sc. 
Katarine Pavičić Dokoza u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Logopedija (bez 
zasnivanja radnog odnosa) 

7.4. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Sanje 
Vlahović naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti (bez zasnivanja radnog 
odnosa) 

 - za potrebe studija Politehnike 

7.5. 
NADOPUNA 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Marina 
Kaluže u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja: 
Društvene znanosti, polje: Informacijske i komunikacijske znanosti (bez zasnivanja 
radnog odnosa) 

7.6. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Marka 
Fabića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo 

8. Pravni akti Sveučilišta  

8.1. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Sveučilišta u Rijeci 

9. Usvajanje Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 

10. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

10.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Filozofskog fakulteta 

10.2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Odjela za biotehnologiju 

10.3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Odjela za fiziku 

10.4. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Akademije primijenjenih umjetnosti 

10.5. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta 

11. Imenovanja / razrješenja 

11.1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Vijeća časti prof. dr. sc. Gordana Jelenića  

11.2. Prijedlog Odluke o imenovanju članice Vijeća časti prof. dr. sc. Nelide Črnjarić Žic 

12. Studiji i studenti 



                                                        
                                     

 

12.1. 

Prijedlog Odluke o uvjetima za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija 
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu koji 
se izvodi na engleskom jeziku na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
i visini participacije u troškovima studija 

12.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i 
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god. 

12.3. 
Prijedlog Odluke o okvirnom sveučilišnom kalendaru nastave i ispitnih rokova za 
akademsku godinu 2021./2022. 

12.4. 
Prijedlog Odluke o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost studentima Sveučilišta u 
Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini 

12.5. 

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

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija  
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija  
c) diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija  
d) diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 

12.6. 
NADOPUNA 

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

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo  
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i 

prometu 
c) preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika i tehnologija pomorskog 

prometa 
d) preddiplomskog sveučilišnog studija Tehnologija i organizacija prometa 

12.7. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 
b) diplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 

12.8. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

Prijedlog Odluke o cijeni lekture naslova doktorskih disertacija 

13.  Financijske odluke 

13.1. 
Prijedlog Odluke o II. raspodjeli sredstava za temeljno financiranje nastavne 
djelatnosti i financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima za akademsku 
godinu 2020./2021. 

14. 
Prijedlog Odluke o usvajanju trogodišnjega plana unutarnje prosudbe sustava 
osiguravanja kvalitete 

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

15.1. Sajam stipendija i visokog obrazovanja 2021.  

16. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnom profesoru Nicholasu Wiseu, 
Ph.D. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2020. / 2021. i 2021. / 
2022. akademskoj godini 



                                                        
                                     

 

17.  
Dodjela Povelja Sveučilišta u Rijeci Ekonomskom fakultetu u povodu 60. obljetnice 
osnutka i obrazovanja u znanstvenom području društvenih znanosti i 111 godina 
obrazovanja ekonomista u Rijeci 

18.  Razno 

 
 
55. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci održana je u online okruženju, a potvrđeni su novi prorektori: 
prof. dr. sc. Gordan Jelenić s Građevinskog fakulteta za prorektora za znanost i umjetnost te prof. dr. 
sc. Saša Zelenika s Tehničkog fakulteta za prorektora za strateške projekte. Mandat novim 
prorektorima počinje s 1. lipnja 2021. 
 
U sklopu svojeg izvješća rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija predstavila je nove 
pomoćnike u mandatu od 2021. do 2025. godine: prof. dr. sc. Alen Ružić – posebni pomoćnik za 
područje biomedicine i javnog zdravstva, prof. dr. sc. Sanja Barić – pomoćnica za institucijske 
kapacitete i politike, prof. dr. sc. Alen Jugović – pomoćnik za inovacije i investicije, prof. dr. sc. Damir 
Zec – pomoćnik za poduzetništvo i transfer znanja te Leopold Mandić – pomoćnik za studente. 
Rektorica je, usvajanjem nove organizacijske strukture, pomoćnicima imenovala samo trenutne 
predsjednike ili članove Upravnih vijeća.  
 
Dr. sc. Đuliji Malatestinić s Medicinskog fakulteta i dr. sc. Deanu Markoviću s Odjela za biotehnologije 
potvrđeni su prvi izbori u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora. 
 
U nastavku sjednice usvojen je Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. Sveučilište 
je sudjelovanjem u projektu „Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj 
zajednici i istraživanjima“ (SPEAR) prihvatilo obvezu kreiranja, provođenja i praćenja provedbe 
institucionalnog plana rodne ravnopravnosti. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je odluku o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih 
i integriranih (prediplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te prediplomskih stručnih studija 
Sveučilišta i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2021./2022. Usvojen je i okvirni kalendar 
nastave i ispitnih rokova za akademsku godinu 2021./2022., kao i Odluka o dodjeli Rektorove nagrade 
za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci. 
 
Na sjednici Senata dodijeljena je Povelja Sveučilišta u Rijeci Ekonomskom fakultetu u povodu 60. 
obljetnice njegova osnutka i obavljanja djelatnosti obrazovanja u znanstvenom području društvenih 
znanosti i 111 godina obrazovanja ekonomista u Rijeci, a za postignute rezultate u 
znanstvenoistraživačkoj i visokoobrazovnoj nastavnoj djelatnosti te za doprinos svekolikom razvoju 
Sveučilišta u Rijeci. 


