
                                                        
                                     

 

56. (ELEKTRONIČKA) SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
15. lipnja 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. Gordan Jelenić prorektor za znanost i umjetnost 



                                                        
                                     

 

 prof. dr. sc. Saša Zelenika prorektor za strateške 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 55. sjednice Senata održane dana 18. svibnja 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice, Filozofski fakultet 

 5. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenskog člana Sveučilišnog savjeta iz 
znanstvenog područja: Tehničke znanosti 

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

 Medicinski fakultet 

6.1. 
NADOPUNA 

dr. sc. Neda Smiljan Severinski, prvi izbor 

7. Pravni akti Sveučilišta  

7.1. Suglasnost Senata na Odluku o dopuni Statuta Fakulteta dentalne medicine   

8. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

8.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Građevinskog fakulteta 

8.2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Pomorskog fakulteta  

8.3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 
ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Učiteljskog fakulteta  

9. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Savjeta za znanost 
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2019. - 2022.   

10. Studiji i studenti 



                                                        
                                     

 

10.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o modelu izvođenja nastave u akademskoj godini 2021. / 2022. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za upise u I. godinu integriranog preddiplomskog i 
diplomskog studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci u 2021./2022. ak. god. 

10.3. 
Prijedlog Odluke o uvjetima za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2021./2022. ak. god. (NISpDS) 

10.4. 
Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih 
studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica u 2021./2022. ak. god. 

10.5. 
Prijedlog Odluke o visini školarine za upis na izvanredni specijalistički diplomski stručni 
studij Javna uprava 

10.6. Izmjene i dopune studijskih programa 

10.6.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci 

10.6.2. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta zdravstvenih 
studija: 

a) preddiplomskog stručnog studija Primaljstvo 
b) preddiplomskog stručnog studija Fizioterapija 
c) preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo 
d) preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo (dislocirani studij u Karlovcu) 
e) diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog 

zdravlja 
f) diplomskog sveučilišnog studija Primaljstvo 
g) diplomskog sveučilišnog studija Klinički nutricionizam 

10.6.3. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Pomorskog fakulteta: 
a) diplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog 

prometa 
b) diplomskog sveučilišnog studija Nautika i tehnologija pomorskog prometa 
c) diplomskog sveučilišnog studija Elektroničke i informatičke tehnologije u 

pomorstvu 
d) diplomskog sveučilišnog studija Tehnologija i organizacija prometa 
e) diplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu 

10.6.4. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog fakulteta: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni) 
b) Sveučilišnog diplomskog prevoditeljskog studija 
c) diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: 

opći  
d) diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: 

nastavnički 

10.6.5. 

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

a) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 



                                                        
                                     

 

c) diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 

10.6.6. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Kontroling Ekonomskog fakulteta  

10.6.7. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Pomorstvo Pomorskog fakulteta 

10.6.8. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa Poslijediplomskog 
specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova Filozofskog 
fakulteta 

11. Programi cjeloživotnog obrazovanja 

11.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment 
hotelske prodaje“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

12.1. 
Godišnja pretplata za InstaText AI - alat za pravopisna, gramatička i stilska poboljšanja 
pri akademskom i tehničkom pisanju 

12.2. Sveučilište za sve - članstvo u mreži EIDD Design for All Europe 

13. Povjeravanje nastave inozemnim profesorima 

13.1. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim nastavnicima na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ u akademskim godinama 2021. / 
2022. i 2022. / 2023. 

13.2. 

Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave inozemnim nastavnicima, na 
poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u akademskim godinama 2021. / 
2022. i 2022. / 2023. 

14.  Dodjela Povelja Sveučilišta u Rijeci  

14.1. 
Odjelu za matematiku u povodu 60. obljetnice početka visokoškolskog obrazovanja u 
polju matematike  

14.2. 
Odjelu za fiziku u povodu 60. obljetnice početka visokoškolskog obrazovanja u polju 
fizike 

15. Tematska točka  

15.1. 
Strateški prioritet održivog razvoja i Times Higher Education Sustainable Development 
Goals 
izvjestiteljica – prorektorica za digitalizaciju i razvoj prof. dr. sc. Senka Maćešić 

15.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o predlaganju povjerenika sastavnica za ciljeve održivog razvoja 

16.  Razno 



                                                        
                                     

 

Na 56. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Nedi Smiljan Severinski s Medicinskog fakulteta u 
Rijeci potvrđen je prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. 

Na sjednici je usvojena Odluka o modelu izvođenja nastave u akademskoj godini 2021./2022. Nastava 
će se izvoditi u hibridnom obliku, uz mogućnost udjela online nastave: a) na obveznim kolegijima u 
opsegu do 40 % nastavnih sati, b) na izbornim kolegijima u opsegu do 100 % nastavnih sati, pri čemu 
kumulativno na cijelom studijskom programu ukupnost online nastave ne smije prelaziti 40 % 
nastavnih sati. 

U nastavku sjednice usvojeni su i uvjeti za upise u prvu godinu integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci (nositelja i izvoditelja 
studija) i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (izvoditelja studija). 

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je Odluku o programu cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment 
hotelske prodaje“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Radi se programu 
cjeloživotnog obrazovanja tj. usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom programa stječe se 15 
ECTS bodova. 

Odjelu za matematiku dodijeljena je Povelja Sveučilišta u Rijeci u povodu 60. obljetnice početka 
visokoškolskog obrazovanja u polju matematike za postignute rezultate u znanstveno istraživačkoj i 
visokoobrazovnoj nastavnoj djelatnosti te za doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci. 

Povelja Sveučilišta u Rijeci dodijeljena je i Odjelu za fiziku u povodu 60. obljetnice početka 
visokoškolskog obrazovanja u polju fizike za postignute rezultate u znanstveno istraživačkoj i 
visokoobrazovnoj nastavnoj djelatnosti te za doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci. 

U sklopu tematske točke predstavljeni su Strateški ciljevi održiva razvoja. 

 

 


