
                                                        
                                     

 

59. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

19. listopada 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. Aleksandar Mijatović dekan Filozofskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dekanica Građevinskog fakulteta 
  9. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 

 izv. prof. dr. sc. Hana Perić Hadžić prodekanica 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.  Neven Pintarić student Ekonomskog fakulteta 
19.  Luka Delak student Medicinskog fakulteta  
20. Nina Vukelić student Pomorskog fakulteta 
21.  Vito Balorda student Filozofskog fakulteta 
22.  Robert Kolman student Odjela za biotehnologiju  

 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

 prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta  

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

 Matea Vareško studentica Građevinskog fakulteta 
 

Pored članova Senata sjednici su prisustvovali:   

 prof. dr. sc. Marta Žuvić prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete 

 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 

 prof. dr. sc. Sanja Barić pomoćnica rektorice za institucijske kapacitete i politike 

 prof. dr. sc. Gordan Gledec  dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta  
 u Zagrebu (dijelom, u okviru točke 16. Dnevnog reda) 

 prof. dr. sc. Nikola Mišković  prodekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva  
 Sveučilišta  u Zagrebu (dijelom, u okviru točke 16.  
 Dnevnog reda) 

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 58. sjednice Senata održane dana 21. rujna 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora novog člana Senata iz redova studenata Sveučilišta 
u Rijeci (poslijediplomski studiji) 

5.  
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. dr. 
sc. Jasni Križ 

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

 Tehnički fakultet 

6.1. dr. sc. Sanjin Braut, trajno 

6.2. dr. sc. Saša Vlahinić, trajno 

6.3. dr. sc. Viktor Sučić, trajno 

6.4. dr. sc. Neven Bulić, prvi izbor 

6.5. dr. sc. Marko Hadjina, prvi izbor 

6.6. dr. sc. Kristijan Lenac, prvi izbor 

6.7. dr. sc. Tin Matulja, prvi izbor 

 Filozofski fakultet 

6.8. dr. sc. Dražen Domijan, trajno 



                                                        
                                     

 

6.9. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, trajno  

6.10. dr. sc. Amir Kapetanović, trajno, naslovno 

6.11. dr. sc. Kornelija Mrnjaus, prvi izbor 

6.12. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, prvi izbor 

 Građevinski fakultet 

6.13. dr. sc. Nana Palinić, prvi izbor 

7. 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti 
provođenja promjene naziva znanstveno-nastavne sastavnice Odjela za fiziku 

8. Pravni akti Sveučilišta 

8.1. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Sveučilišne 
knjižnice Rijeka 

8.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Centra za urbanu tranziciju, 
arhitekturu i urbanizam 

9. Prijedlog Odluke o prestanku rada vijeća/povjerenstava Sveučilišta 

10. Razrješenja / imenovanja 

10.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenskog člana i produženju mandata člana 
Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju 2019. – 2022. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta predstavnika Odjela za informatiku 

10.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke članova Izbornog Povjerenstva Sveučilišta za izbor studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika (dopunski studentski izbori) 

10.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izboru članova Stručnog vijeća Doktorske škole iz redova 
predstavnika studenata doktorskih studija 

11. Studiji i studenti 

11.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju novog studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija  

11.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju novog studijskog programa diplomskog  sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku Kognitivne znanosti: Kognicija i um (University graduate 
study programme Cognitive Sciences: Cognition and the Mind)  Filozofskog 
fakulteta  

11.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Financije Ekonomskog fakulteta  



                                                        
                                     

 

12. Izdavačka djelatnost 

12.1. 
Udžbenik: „Uvod u rad i programiranje na HP Prime kalkulatoru, autor: prof. dr. sc. 
Ivica Kožar, urednica: izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević; tiskano izdanje 
(100 primjeraka); Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

12.2. 
Priručnik: „Akademsko pisanje“, autorica: doc. dr. sc. Vanja Pupovac; e izdanje i 
tiskano izdanje (200 primjeraka), Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci 

12.3. 
Priručnik: „Priručnik za vježbe iz predmeta Biologija“, autorice: prof. dr. sc. Bojana 
Brajenović-Milić, izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević i doc. dr. sc. Jadranka 
Vraneković; e-izdanje; Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet 

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

13.1. 
Ulaganje u fond za istraživačke projekte studenata doktorskih studija PROMETEJ  u 
2021. godini 

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

14.1. 

- rektorici Sveučilišta, ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka i ravnatelju 
Studentskog centra Rijeka za sklapanje Ugovora o međusobnim odnosnima u vezi s 
rekonstrukcijom i prenamjenom prostora SVKRI - bivšeg dječjeg odjela Gradske 
knjižnice Rijeka u Društveni centar s ugostiteljskim objektom na adresi Dolac 1, 
Rijeka 

14.2. 
- rektorici Sveučilišta za provođenje programskih linija Istraživačko-razvojnih 
projekata u obrazovanju UNIRI CLASS – A1, A2, A3, B i C 

14.3. 
NADOPUNA 

- ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig, za pravne radnje 
vezane uz postupke javne nabave 

14.4. 
NADOPUNA 
NA SJEDNICI 

- dekanu Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Goranu Hauseru za pravne radnje 
vezane uz postupak javne nabave 

15. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci za 
razdoblje od 2021. - 2025. 

16. 
Tematska točka - Istraživanje i modeli potpore istraživačima na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
izvjestitelji – dekan prof. dr. sc. Gordan Gledec sa suradnicima 

17.  Razno 

 
Na 59. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen je trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora  dr. sc. Sanjinu Brautu, dr. sc. Saši Vlahiniću i dr. sc. Viktoru Sučiću s Tehničkog 
fakulteta te dr. sc. Draženu Domijanu i dr. sc. Marini Vicelji Matijašić s Filozofskog 
fakulteta Naslovni izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. 
Amiru Kapetanoviću s Filozofskog fakulteta u Rijeci. 

Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Nani Palinić s 
Građevinskog fakulteta, dr. sc. Marku Hadjini, dr. sc. Kristijanu Lencu i dr. sc. Tinu Matulji s Tehničkog 
fakulteta, kao i dr. sc. Korneliji Mrnjaus i dr. sc. Sanji Smojver Ažić s Filozofskog fakulteta. 



                                                        
                                     

 

U nastavku sjednice usvojena je odluka o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) 
Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Jasni Križ sa Sveučilišta Laval, Quebec, Kanada. Prof. Križ prepoznata je 
kroz izuzetan doprinos u istraživanju uloge mikroglije i urođenog imunosnog sustava u poremećajima 
mozga, posebice u odgovoru na traumu, ishemiju i neurodegeneraciju.  

Usvojena je odluka o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo 
čiji je nositelj i izvoditelj Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku i o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku – Kognitivne znanosti: Kognicija i um (University graduate study 
programme Cognitive Sciences: Cognition and the Mind), čiji je nositelj i izvoditelj Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci. 

U sklopu tematske točke, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Gordan Gledec i prodekan za znanost prof. dr. sc. Nikola Mišković predstavili su Istraživanje i 
model potpore istraživačima na FER-u. 

Rektorica je u sklopu svog izvješća najavila održavanje sjednice Rektorskog zbora u Rijeci 28. listopada 
2021.  

 


