
                                                        
                                     

 

58. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

21. rujna 2021. 
 

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  
   doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta prodekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug. 
  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 
 prof. dr. sc. Dario Đerđa prodekan Pravnog fakulteta  
10. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
12. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
13. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
14. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos pročelnica Odjela za informatiku 
15. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku 
16. Dinko Jurjević, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
17. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

18.  Leopold Mandić student Pomorskog fakulteta 
19.  Luka Delak student Medicinskog fakulteta  
20. Tomislav Čop student Filozofskog fakulteta 
21.  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 ug.  

 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta 

 Perina Šiljeg studentica Odjela za biotehnologiju        
   

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 

 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 57. sjednice Senata održane dana 20. srpnja 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novih članova Senata iz redova studenata Sveučilišta u 
Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) 

5. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasne profesorice 
Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Jasni Križ i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga 

6. Promjena naziva sastavnica Sveučilišta 

6.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti 
provođenja promjene naziva Odjela za informatiku i Odjela za matematiku  

6.2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odjela za informatiku  

6.3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odjela za matematiku 

7. Izbori u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja 

7.1. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru doc. dr. sc. Lidije 
Runko Luttenberger u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne 
profesorice iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Interdisciplinarne tehničke znanosti za potrebe studija Politehnike 

7.2. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. Florina 
Gabriela Serbua u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog 
područja: Humanističke znanosti, znanstvenog polja: Filozofija u sklopu YUFE 
poslijedoktorskog programa 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog vijeća za istraživanje i inovacije Sveučilišta u Rijeci 

9. Pravni akti i strateški dokumenti Sveučilišta 



                                                        
                                     

 

9.1. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta u Rijeci 

9.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci  

10. Imenovanja 

10.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za napredno računanje i modeliranje 
Sveučilišta u Rijeci 

10.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenskog člana Stručnog vijeća Centra za studije i 
cjeloživotno obrazovanje 

10.3. Imenovanja / potvrda predstavnika studenata u sveučilišna tijela / vijeća 

10.3.1. Stručno vijeće Centra za studije i cjeloživotno obrazovanje 

10.3.2. Savjet Sveučilišta u Rijeci 

10.3.3. Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 

10.3.4. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta 

11. Studiji i studenti 

11.1. 
Prijedlog Odluke o broju i iznosu stipendija za izvrsnost u 2021./2022. akademskoj godini 
i raspisivanju natječaja 

11.2. 
Prijedlog Odluke o osnivanju novog studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Ekonomika zdravstva – MBA Ekonomskog fakulteta  

11.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora – MBA Ekonomskog fakulteta  

11.4. Dopunski studentski izbori 

11.4.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore u provedbi izbora 
studentskih predstavnika iz redova nastavnika 

12. Cjeloživotno obrazovanje 

12.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Crowdfunding i plavo 
gospodarstvo“, Ekonomski fakultet 

12.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Pripremni seminar iz 
matematike“, Ekonomski fakultet u Rijeci 

13. Financijske odluke 



                                                        
                                     

 

13.1. 
Prijedlog Odluke o prestanku Programa kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci 
(Riznica) 

14. Izdavačka djelatnost 

14.1. 
Udžbenik: „Grammar for Mariners: Grammar Coursebook for Students of Maritime 
Courses“, autorice: dr. sc. Jasmina Jelčić Čolakovac i doc. dr. sc. Irena Bogunović, 
Pomorski fakultet  

14.2. 
Udžbenik: „Hitna stanja u pedijatriji“, urednici: prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, doc. 
prim. dr. sc. Branko Polić i izv. prof. prim. dr. sc. Joško Markić, Medicinski fakultet  

14.3. 
Udžbenik: „Ortopedija i traumatologija“, urednici: prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med., dr. 
sc. Marko Bregovac, dr. med. i prof. dr. sc. Zdenko Ostojić, dr. med., Medicinski fakultet  

14.4. 
Referentno djelo: „Smjernice za bolničku primjenu antimikrobnih lijekova“, urednica: 
prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med., Medicinski fakultet  

15. 
Prijedlog odluka o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci na prijedlog Filozofskog 
fakulteta, Akademije primijenjenih umjetnosti i Odjela za fiziku 

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

16.1. Održavanje infrastrukture Sveučilišnog podatkovnog centra u 2021. godini 

17. 
Prijedlog Odluke o provođenju Istraživačko-razvojnih projekata u obrazovanju ''UNIRI 
CLASS'' 

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

18.1. 

- rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 
„Towards a pioneering European University that powers a new generation of student 
entrepreneurs and innovators (Inno4YUFE)“ financiranog od strane Europskog instituta 
za inovacije i tehnologiju (EIT) 

18.2. 
- rektorici Sveučilišta na formiranje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Psihološkom 
savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra 

18.3. 
- rektorici Sveučilišta i pročelnici Odjela za biotehnologiju na Ugovor o uslugama 
ispitivanja bioloških i kemijskih svojstava Jadranskog i rekonstituiranog dehidriranog 
mora 

18.4. 
- dekanu Pomorskog fakulteta za prethodne radnje u svrhu osiguravanja osnivačkog 
uloga potrebnog za osnivanje trgovačkog društva Rijeka shipping d.o.o. 

19. 
Tematska točka - Primjeri dobre prakse rada na stručnim projektima i inovacija u 
poslovanju – Pomorski fakultet  
izvjestitelj – prof. dr. sc. Alen Jugović  

20.  Razno 

 
 
 
 



                                                        
                                     

 

U ime članova Senata i svih uključenih u rad Senata rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana 
Prijić-Samaržija zahvalila je na dosadašnjoj suradnji izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestri, dekanici 
Filozofskog fakulteta, i prof. dr. sc. Ivani Štimac Grandić, dekanici Građevinskog fakulteta, kojima 
početkom nove akademske godine prestaje mandat u Senatu. U uvodnom dijelu članovi Senata 
čestitali su rektorici na jednoglasnom izboru za novu predsjednicu YERUN-a (Mreže mladih europskih 
istraživačkih sveučilišta). Uz ovu prestižnu funkciju, s novom akademskom godinom 2021./2022. 
rektorica preuzima i predsjedanje Rektorskim zborom Republike Hrvatske. 

Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je Izvješće o opravdanosti promjene naziva znanstveno-nastavnih 
sastavnica kao podružnica Sveučilišta u Rijeci te utvrdio opravdanost provođenja promjene naziva 
sastavnica. Radi se o inicijativi Odjela za informatiku i Odjela za matematiku, čime im se mijenja naziv 
u Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, odnosno Fakultet za matematiku. 

Senat je u nastavku sjednice usvojio Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci. Ciljevi Politike 
otvorene znanosti obuhvaćaju izgradnju i trajno razvijanje poticajnog okruženja za stvaranje novih 
društvenih i gospodarskih vrijednosti korištenjem znanstvenih informacija i istraživačkih podataka 
koji su proizvod znanstvenih aktivnosti dionika znanstvene djelatnosti Sveučilišta financiranim javnim 
sredstvima. 

Usvojeni su i novi programi cjeloživotnog obrazovanja: Crowdfunding i plavo 
gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a 
programu mogu pristupiti polaznici preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija iz 
Hrvatske i inozemstva te ostali potencijalni suradnici koji su prethodno završili četverogodišnje 
srednjoškolsko obrazovanje, a čiji su akademski i profesionalni interesi usko vezani za tematiku 
programa. Ekonomski fakultet u Rijeci izvoditelj je i drugog usvojenog programa cjeloživotnog 
obrazovanja Pripremni seminar iz matematike. Radi se o programu usavršavanja bez ECTS bodova. 

Senat je odobrio i time dao institucijsku podršku provedbi programa „Istraživačko-razvojni projekti u 
obrazovanju – UNIRI CLASS“. Kroz pet programskih linija u narednim trima godinama tako će se 
nastojati povećati kvaliteta i učinkovitost obrazovnog procesa te sveukupno zadovoljstvo studenata 
studijem i studiranjem na riječkom sveučilištu. Ciljevi su Programa razvoj strukturirane ponude 
mikrokvalifikacija (tzv. micro-credentials/minors), koja će omogućiti personaliziranje studentskog 
kurikuluma, razvoj te uvođenje digitalnih oblika nastave i inovativnih metoda poučavanja te 
integracija višemjesečne stručne prakse u studijske programe. Program obuhvaća i razvoj dodatnih 
usluga psihološkog savjetovanja za studente, kao i omogućavanje stjecanja relevantnih kompetencija 
za osobni i profesionalni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika Sveučilišta. 

Naziv stručne baze Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Akademije primijenjenih umjetnosti dodijeljen 
je Drvnoj industriji Klana d. d. sa sjedištem u Klani. Na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci status 
stručne baze dodijeljen je Gradskom muzeju Sisak sa sjedištem u Sisku, Gradskom muzeju Karlovac 
sa sjedištem u Karlovcu, Dječjem domu „Tić“ sa sjedištem u Rijeci te Colture Touristu, obrtu za 
promociju umjetnosti i kulturnog turizma sa sjedištem u Velikoj Gorici. Na prijedlog Odjela za fiziku 
status stručne baze dodijeljen je Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji sa sjedištem u Rijeci. 

U sklopu tematske točke predstavljeni su primjeri dobre prakse rada na stručnim projektima i 
inovacija u poslovanju na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 


