
                                                        
                                     

 

60. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

23. studenog 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 

 prof. dr. sc. Goran Vukelić prodekan Pomorskog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
11. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
12. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
12. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
14. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
15. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos pročelnica Odjela za informatiku 
16. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku 
17. Anita Mavrinac Klarić, mag. sanit. ing. rukovoditeljica odjela interne revizije i kontrole i  
  inspekcije HACCP Sveučilišnog centra Rijeka 
18. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

19.  Neven Pintarić student Ekonomskog fakulteta 
20.  Luka Delak student Medicinskog fakulteta  
21. Matea Vareško studentica Građevinskog fakulteta 
22. Kristina Stojanović Čehajić studentica Filozofskog fakulteta 

 
Članovi Senata koji nisu prisustvovali sjednici: 

 prof. dr. sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta     

 Dinko Jurjević, mr. sig.  ravnatelj Studentskog centra Rijeka    

 Vito Balorda student Filozofskog fakulteta 

 Robert Kolman  student 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 59. sjednice Senata održane dana 19. listopada 2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4a. 
NADOPUNA 

Potvrda izbora pročelnice Odjela za biotehnologija,  
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović u mandatnom razdoblju 2022 - 2025. godine 

4b. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 Odjel za fiziku 

4.1. dr. sc. Predrag Dominis Prester, trajno  

 Medicinski fakultet / Odjel za fiziku 

4.2. dr. sc. Gordana Žauhar, prvi izbor 

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

4.3. dr. sc. Marko Perić, prvi izbor 

4.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Tea Baldigara, trajno 

4.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Daniela Gračan, trajno 

 Učiteljski fakultet 

4.6. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, prvi izbor 

 Građevinski fakultet 

4.7. dr. sc. Adriana Bjelanović, prvi izbor 

 Pomorski fakultet 



                                                        
                                     

 

4.8. dr. sc. Boris Sviličić, trajno 

4.9. dr. sc. Đani Mohović, prvi izbor 

4.10. dr. sc. Igor Rudan, prvi izbor 

5. Promjena naziva Odjela za fiziku 

5.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti 
provođenja promjene naziva Odjela za fiziku 

5.2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odjela za fiziku 

6. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor u naslovna znanstveno-nastavna / 
nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) i imenovanju stručnog povjerenstva (za 
potrebe studija Politehnike) 

7. 
Stav Senata Sveučilišta u Rijeci o inicijativi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja o produljenju poslijediplomskih sveučilišnih studija i radnih odnosa asistenata  

8. Imenovanja 

8.1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravljačkog tijela palače Moise 

8.2. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjetodavnog odbora Doktorske škole 

8.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju stalne stručne savjetnice Vijeća časti 

9. 
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena sastavnica Sveučilišta 
za 2022. godinu i imenovanje Povjerenstva za analizu 

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog 
studija Sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 

10.2. 
Prijedlog Odluke o priznavanju izvannastavnih aktivnosti tijekom kojih studenti stječu 
relevantne kompetencije te upisu podataka u Dopunsku ispravu o studiju 

10.3. 
Prijedlog Odluke o visini godišnje školarine za diplomski sveučilišni studij na engleskom 
jeziku „Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (Biotechnology for the Life Sciences)“ 
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 2022./2023. ak. god. 

10.4. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za upis na diplomski sveučilišni studij na 
engleskom jeziku „Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (Biotechnology for the Life 
Sciences)“ Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 2022./2023. ak. god. 

10.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o uvjetima za upise u I. godinu na preddiplomske i integrirane sveučilišne 
te preddiplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. 
ak. god 



                                                        
                                     

 

11. Izdavačka djelatnost 

11.1. 
Udžbenik: „Stvaranje i razvoj inovativnih poslovnih modela“, autorica: prof. dr. sc. Nataša 
Rupčić; tiskano izdanje (100 primjeraka) i e-izdanje; Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 
u Rijeci 

11.2. 
Udžbenik: „Dentalna implantologija“, autori: prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent. i 
prof. dr. sc. Zoran Kovač, dr. med. dent.; tiskano izdanje (600 primjeraka); Sveučilište u 
Rijeci, Fakultet dentalne medicine 

12. Financijske odluke 

12.1. 
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i raspodjeli sredstava za temeljno financiranje 
materijalnih troškova nastavne djelatnosti i financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na 
rezultatima za akademsku godinu 2020./2021. 

12.2. 
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i raspodjeli sredstava za temeljno financiranje 
materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti i financiranje znanstvene i 
umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima za akademsku godinu 2020./2021.   

12.3. 
Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i raspodjeli sredstava za financiranje specifičnog 
profila institucije za akademsku godinu 2019./2020.   

12.4. 
Prijedlog Odluke o II. 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 

12.5. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju područja namjenskog financiranja znanstvene i umjetničke 
djelatnosti sveučilišta u 2021. i 2022. godini temeljem Ugovora o programskom 
financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 
2020./2021. i 2021./2022. 

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

13.1. 

- rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 
u okviru programa ERASMUS+ za 2021. g. za Ključnu aktivnost 1 u području visokog 
obrazovanja, projekti KA131 – broj projekta: 2021-1-HR01-KA131-HED-000003063 
(vrijednosti 958.391,00 eura) 

13.2. 

- rektorici Sveučilišta u procesu ugovaranja i realizacije projekta DeltaLab - EPK Legacy: 
"Sence of Play" (Osjeti igru) - (Ugovor sa MRRFEU o dodjeli bespovratnih sredstava iz 
Fonda za bilateralne odnose za aktivnost "Osjeti igru" i Partnerski ugovor o realizaciji 
projekta "Osjeti igru"- UNIRI, Rijeka 2020, Snoheta (Oslo) i Design and Architekture 
Norway (Oslo) 

13.3. 
- dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Hostu za oročavanje financijskih 
sredstava Fakulteta u 2022. godini 

13.4. 
NADOPUNA 

- rektorici Sveučilišta i dekanu Tehničkog fakulteta prof. dr. sc. Dušku Pavletiću za 
potpisivanje sporazuma za Erasmus+ projekt broj 2021-1-HR01-KA220-HED-000031177 
Introduction of joint short-style ICT courses for better employability of students and 
graduates (WICT) voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara 

13.5. 
NADOPUNA 

- rektorici Sveučilišta i dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Hostu za 
potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: projekt u okviru programa 
Erasmus+ „Collaborative and transparent use of Learning Analytics in online university 



                                                        
                                     

 

courses, valuing the learner role and exploiting advanced monitoring equipment“ (WE-
COLLAB) voditeljice doc. dr. sc. Maje Vujičić 

14. 
Prijedlog Odluke o izmjenama Strateškog plana Odjela za unutarnju reviziju Sveučilišta U 
Rijeci za razdoblje 2021. – 2023.godinu 

15. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanje Centra za medicinu utemeljenu na 
dokazima kao ustrojstvene jedinice Medicinskog fakulteta 

16.  Razno 

 
 

Na 60. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđena je Odluka Odjelskog vijeća Odjela za 
biotehnologiju o izboru prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović za pročelnicu Odjela. Mandat prof. 
dr. sc. Mladinić Pejatović započinje 26. veljače 2022. i traje tri godine. 

Trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Predragu Dominisu 
Presteru s Odjela za fiziku, dr. sc. Tei Baldigara i dr. sc. Danieli Gračan s Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu te dr. sc. Borisu Sviličiću s Pomorskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Gordani Žauhar (Medicinski 
fakultet u Rijeci/Odjel za fiziku), dr. sc. Marku Periću s Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, dr. sc. Sanji Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Adriani Bjelanović 
s Građevinskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Đaniju Mohoviću i dr. sc. Igoru Rudanu s Pomorskog 
fakulteta u Rijeci. 

Na sjednici Senata imenovan je Savjetodavni odbor Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, čija je zadaća 
koordinacija i praćenje rada te provedba aktivnosti Doktorske škole. Uz prorektora zaduženog za 
znanost i umjetnost i prorektoricu zaduženu za studije, članove odbora čine prof. dr. sc. Vernesa 
Smolčić, Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Bojan Čukić, North Carolina University, SAD, prof. dr. sc. 
Jasna Križ, Laval University, Kanada, prof. dr. sc. Ivan Đikić, Goethe University, Njemačka, prof. dr. sc. 
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Slovenija, doc. dr. sc. Ivan Lupić, Stanford University, 
SAD, izv. prof. dr. sc. Kristian Novak, Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirta Galešić, Santa Fe 
Institute, SAD, izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić, Sveučilište Sjever, Koprivnica. 

Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je Izvješće o opravdanosti provođenja promjene naziva 
znanstveno-nastavne sastavnice kao podružnice Sveučilišta u Rijeci iz Sveučilište u Rijeci – Odjel za 
fiziku u Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku. 

U nastavku sjednice donesena je Odluka o uvjetima za upise u I. godinu na preddiplomske i 
integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih 
sastavnica u 2022./2023. akademsku godinu. 

 


