
                                                        
                                     

 

57. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

20. srpnja 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 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.  Luka Delak student Medicinskog fakulteta 
21. Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju 
22. Tomislav Čop student Medicinskog fakulteta 
23.  Nadja Čekolj studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug. 

 
 
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: 

 Leopold Mandić         student Pomorskog fakulteta 
   

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. Gordan Jelenić prorektor za znanost i umjetnost 

 prof. dr. sc. Saša Zelenika prorektor za strateške projekte 



                                                        
                                     

 

 prof. dr. sc. Dario Đerđa Pravni fakultet – izvjestitelj tematske točke 20.1. 

 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 56. sjednice Senata održane dana 15. lipnja 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

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

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

 Odjel za biotehnologiju 

5.1. dr. sc. Radovan Fuchs, trajno, naslovno 

5.2. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, trajno, naslovno 

5.3. dr. sc. Davor Želježić, trajno, naslovno 

 Pravni fakultet 

5.4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

dr. sc. Marissabell Škorić, prvi izbor 

6. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o nastavku rada nakon 65. godine života u akademskog godini 
2022./2023. (treće produženje) 
dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet 

7. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenje 
promjene naziva znanstveno-nastavnih sastavnica  Odjel za informatiku i Odjela za 
matematiku 

8. Pravni akti Sveučilišta  

8.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci   

8.2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doktorske škole 



                                                        
                                     

 

8.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 
ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

9. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polja: Interdisciplinarne tehničke znanosti i 
imenovanje stručnog povjerenstva (za potrebe studija Politehnike) 

10. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

10.1. 
NADOPUNA 

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

10.2. 
NADOPUNA 

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

10.3. 
NADOPUNA 

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

11. Imenovanja 

11.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i 
urbanizam (DeltaLab) 

11.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa  

12. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za 
internacionalizaciju, istraživanje i projekte Sveučilišta u Rijeci   

13. Studiji i studenti 

13.1. 
Prijedlog Odluke o potvrdi natječaja za upis u I. godinu integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za 
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 2021./2022. ak. godinu 

13.2. 

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

c) diplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: 
nastavnički 

13.3. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama poslijediplomskih sveučilišnih studijskih 
programa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

a) Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu  
b) Menadžment održivog razvoja 

14. Financijske odluke 

14.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 
2021. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći 
prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske 

14.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg 
socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2021./2022. 



                                                        
                                     

 

15. Izdavačka djelatnost 

15.1. 
Udžbenik: „Uvod u e-učenje: obrazovni izazovi digitalnog doba“, autorice: prof. dr. sc. 
Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab; tiskano izdanje (150 primjeraka) i 
e-izdanje; Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 

15.2. 
Udžbenik: „Bolesti stopala i gležanjskog zgloba“, autor: doc. prim. dr. sc. Ivica Lucijanić, 
dr. med.; tiskano izdanje (200 primjeraka); Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet 

15.3. 
Priručnik: „Handbook with Case Reports in Medical Genetics“, urednica: doc. dr. sc. Nina 
Pereza, dr. med., e-izdanje; Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet 

16. Provedba Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.- 2025. 

16.1. Prijedlog Odluke o osnivanju i sastavu Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci 

16.2. Prijedlog Preporuke o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima 

16.3. Prijedlog Odluke o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu 

16.4. Prijedlog Izjave o uporabi rodno osjetljivog jezika na Sveučilištu u Rijeci 

17. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanje Centra za integriranu i palijativnu skrb 
kao ustrojstvene jedinice Medicinskog fakulteta 

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

18.1. Engleska verzija aplikacije i web portala Portfelja djelatnika Sveučilišta u Rijeci 

18.2. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete 2021. - 2024. - 1. godina provedbe 

18.3. 
NADOPUNA 

Investicija u laboratorijski prostor za studentski praktikum studijskog programa 
Farmacije i ostale studijske programe Medicinskog fakulteta, Odjela za 
biotehnologiju, Fakulteta zdravstvenih studija i Fakulteta dentalne medicine 

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

19.1. 

- rektorici Sveučilišta i dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva na posebnom dijelu (etaži) i uređenju 
međuvlasničkih odnosa između Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 

20. Tematske točke 

20.1. 
ProviS - pojednostavljene administriranja rada nastavnika putem digitalnih alata 
izvjestitelj – prof. dr. sc. Dario Đerđa 

20.2. 
Istraživanje o procedurama i kvaliteti donošenja odluka na sastavnicama UNIRI u 
razdoblju travanj 2020. - ožujak 2021.  
izvjestiteljica – prof. dr. sc. Marta Žuvić 



                                                        
                                     

 

21.  Razno 

 
Izbor u trajno naslovno znanstveno-nastavno zvanje potvrđen je dr. sc. Radovanu Fuchsu, dr. sc. Ani 
Lucić Vrdoljak i dr. sc. Davoru Želježiću s Odjela za biotehnologiju. Prvi izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje redovite profesorice potvrđen je dr. sc. Marissabell Škorić s Pravnog fakulteta u Rijeci.   
 
Predstojnikom Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci imenovan je 
Giovanni Durbiano, redoviti profesor arhitekture i urbane kompozicije na Politehničkom sveučilištu 
u Torinu. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci dao je suglasnost za osnivanje Centra za integriranu i palijativnu skrb kao 
ustrojstvene jedinice Medicinskog fakulteta, a temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. Misija Centra bit će znanstveno-istraživačkim, edukativnim i stručnim djelovanjem 
izgraditi model integrirane dugotrajne skrbi. Centar će djelovati u prostoru Zavoda za palijativnu 
medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. 
 
U sklopu provedbe Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. osnovano je Vijeće 
za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha 
institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici. 
Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će Sveučilište i 
njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi 
računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka 
tijela, projektne timove, različita povjerenstva i druga radna tijela te na taj način osiguravati 
bogatstvo i raznolikost perspektiva, talenata i vještina. Usvojena je i odluka o prikupljanju, 
evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice 
pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na 
način da, kada je god to moguće, podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu. 
 
Uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno 
neutralnih jezičnih oblika, Senat je podržao uporabu rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u 
svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci. 
 
U sklopu tematskih točaka predstavljeno je istraživanje o procedurama kvalitete donošenja odluka 
na sastavnicama Sveučilišta u razdoblju od travnja 2020. do ožujka 2021. te projekt ProviS – 
pojednostavljenje administratiranja rada nastavnika putem digitalnih alata. 


