
                                                        
                                     

 

62. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

25. siječnja 2022. 
 

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 
10. prof. dr. sc. Alen Jugović prodekan 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.  Neven Pintarić student Ekonomskog fakulteta 
21.  Luka Delak student Medicinskog fakulteta  
22. Matea Vareško studentica Građevinskog fakulteta 
23. Vito Balorda student Filozofskog fakulteta 
24. Robert Kolman student Odjela za biotehnologiju 

 
Predstavnica Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja: 
- prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja 
 

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 61. sjednice Senata održane dana 21. prosinca  2021. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne sastavnice 
Sveučilišta, Odjela za biotehnologiju 

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

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, trajno  

 Medicinski fakultet  

5.2. 
NADOPUNA 

dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med. trajno  

5.3. 
NADOPUNA 

dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med, prvi izbor 

6. Pravni akti Sveučilišta 

6.1. 
Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju 
radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Rijeci 

6.2. 
NADOPUNA 

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju 
radnih mjesta Pomorskog fakulteta 

6.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost na izmjene i dopune djelatnosti Medicinskog fakulteta   

7.  Izbori u zvanja nastavnika i suradnika za potrebe studija kojima je nositelj Sveučilište u Rijeci  

7.1. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupaka izbora i raspisivanje natječaja za izbor u naslovna 
suradnička zvanja asistenta i imenovanju stručnog povjerenstva za potrebe preddiplomskog 
sveučilišnog studija Logopedije 

7.2 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupaka izbora i raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta i imenovanju stručnog povjerenstva 
za potrebe poslijediplomskog specijalističkog studija Urbani studiji 

8. Studiji i studenti 

8.1. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije i financijske pomoći programa 
"Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" u 2021./2022. ak. god. i raspisivanju natječaja 



                                                        
                                     

 

8.2. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija 
na engleskom jeziku "Diskretna matematika i primjene (Discrete Mathematics and Its 
Applications)" Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u 2022./2023. ak. god. 

8.3. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Pravnog fakulteta: 

 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo 

 preddiplomskog stručnog Upravnog studija 

 Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave 

9. Izdavačka djelatnost 

9.1. 

Priručnik: „Priručnik za odgajatelje i učitelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja djece u 
dobi od 3. do 10. godine“, urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija 
Vujičić; izmijenjeno ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (100 primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski 
fakultet u Rijeci  

9.2. 

Priručnik: „Priručnik za nastavnike u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja učenika od 5. do 
8. razreda osnovne škole i srednjoškolskih učenika“, urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović 
Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija Vujičić; izmijenjeno ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 
primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski fakultet u Rijeci 

9.3. 

Priručnik: „Priručnik za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednjoškolske učenike u 
svrhu promicanja vlastitoga mentalnoga zdravlja“, urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović 
Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija Vujičić; izmijenjeno ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 
primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski fakultet u Rijeci 

9.4. 
Priručnik: „Priručnik za promicanje mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine“, 
urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija Vujičić; izmijenjeno 
ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski fakultet u Rijeci 

9.5. 

Priručnik: „Priručnik za odgajatelje, učitelje i nastavnike u svrhu promicanja vlastitoga 
mentalnoga zdravlja“, urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija 
Vujičić; izmijenjeno ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski 
fakultet u Rijeci 

9.6. 
Priručnik: „Smjernice za roditelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja kod kuće“, 
urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija Vujičić; izmijenjeno 
ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski fakultet u Rijeci 

9.7. 

Priručnik: „Smjernice za nositelje obrazovnih politika u svrhu promicanja mentalnoga 
zdravlja“, urednice: prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidija Vujičić; 
izmijenjeno ponovljeno izdanje; tiskano izdanje (30 primjeraka) i e-izdanje; Učiteljski fakultet 
u Rijeci 

9.8. 
Priručnik: „Istraživačke aktivnosti u nastavi prirode i društva“, autorica: izv. prof. dr. sc. Dunja 
Anđić; e-izdanje, Učiteljski fakultet u Rijeci 

9.9. 

Udžbenik: „Operacijski menadžment“, urednica: prof. dr. sc. Dragana Grubišić, autori: izv. 
prof. dr. sc. Martina Briš Alić, prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, Marija Martinović, prof. dr. 
sc. Jasna Prester, izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar; tiskano izdanje (320 primjeraka) i e-izdanje; 
Ekonomski fakultet u Rijeci (zajedničko izdanje više Sveučilišta) 

9.10. 

Udžbenik: „Mehatronika – odabrane komponente i njihova primjena“, autori: izv. prof. dr. sc. 
Saša Sladić, izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević i dr. sc. Branimir Rončević; tiskano 
izdanje (150 primjeraka), Sveučilište u Rijeci, studij Politehnike; suizdanje – Stručna knjižara 
Zagreb 

9.11. 
Udžbenik: „Aspekti liberalizacije električnih sustava za energiju“, urednik: prof. dr. sc. Alfredo 
Višković, tiskano izdanje (20 primjeraka) i e-izdanje, Tehnički fakultet u Rijeci 



                                                        
                                     

 

9.12. 
Monografija. „Hrana i zajednica“, urednici: izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar i Ema Murić, mag. 
iur.; tiskano izdanje (100 primjeraka) i e-izdanje, Ekonomski fakultet u Rijeci  

9.13. 
Priručnik: „STEMp tehnika: Standardi zanimanja i standardi kvalifikacija“, urednik: doc. dr. sc. 
Damir Purković, tiskano izdanje (300 primjeraka), Sveučilište u Rijeci, studij Politehnike 

10. 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Napredna laboratorijska 
ispitivanja materijala“, Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije 

11. Financijske odluke 

11.1. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2021. godini - izvršenje proračuna, 
Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici, 
Državni proračun Republike Hrvatske 

11.2. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2022. godini, Aktivnost A621002 
Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici, Državni proračun 
Republike Hrvatske 

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

12.1. Obilježavanje 50. obljetnice Sveučilišta u Rijeci 

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

13.1. 
NADOPUNA 

dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću u svrhu provođenja postupaka javne 
nabave 

13.2. 
NADOPUNA 

dekanu Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Alenu Jugoviću za oročavanje financijskih sredstava 
Fakulteta u 2022. godini 

14. 
Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnica za izniman angažman, trud i izvanrednu požrtvovnost te 
ostvarena postignuća u izazovnim okolnostima Covid-19 pandemije 

15. 
Tematska točka: 
Otvorena znanost na Sveučilištu u Rijeci – polazišta i perspektive 
izvjestiteljica: Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica 

16.  Razno 

 

 
Na 62. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđen je trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora dr. sc. Nelidi Črnjarić-Žic s Tehničkog fakulteta u Rijeci i dr. sc. Dubravki Jurišić-
Eržen s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora potvrđen je dr. sc. Andrei Cvitković Roić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
U nastavku sjednice usvojen je program cjeloživotnog obrazovanja Napredna laboratorijska 
ispitivanja materijala. Nositelj programa je Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i 
tehnologije, a izvoditelji su Centar, Odjel za fiziku i Tehnički fakultet u Rijeci. 
 
Senat Sveučilišta u Rijeci podržao je odluku o dodjeli zahvalnica za izniman angažman, trud i 
izvanrednu požrtvovnost te ostvarena postignuća u izazovnim okolnostima COVID-19 pandemije, a 
koja su pridonijela promicanju i ugledu Sveučilišta u Rijeci te javnom pouzdanju u stručnost, znanje i 
snagu razuma angažiranim institucijama (s upravama, ustrojbenim jedinicama, timovima i 



                                                        
                                     

 

pojedincima) i to: Domu zdravlja Primorsko-goranske županije i pridruženim liječnicima obiteljske 
medicina, Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u ime nastavnika obiteljske medicine, 
Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Medicinskom fakultetu u Rijeci, Nastavnom zavodu za javno 
zdravstvo Primorsko-goranske županije, studentima volonterima Medicinskog fakulteta te Fakulteta 
zdravstvenih studija i Fakulteta dentalne medicine, Thallasotherapiji Opatija i Zavodu za hitnu 
medicinu Primorsko-goranske županije. 
 
Zahvalnice će biti dodijeljene i timovima COVID-19 HRZZ projekta odobrenih po natječaju IP-
CORONA-2020-04: Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-Cov-
2 (voditelj doc. dr. sc. Ilija Brizić s Medicinskog fakulteta u Rijeci), Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim 
imunomodulatornim kapacitetom kao vektorsko cjepivo protiv SARS-CoV-2 (voditeljica prof. dr. sc. 
Astrid Krmpotić s Medicinskog fakulteta u Rijeci), Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja 
informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19 (voditeljica izv. prof. dr. sc. Ana 
Meštrović s Odjela za informatiku), Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost 
i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu (voditeljica doc. dr. sc. Dalida Rittossa s Pravnog 
fakulteta u Rijeci), Manipuliranje imunološkom memorijom, razvoj novih strategija u svrhu stvaranja 
boljeg memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 nakon cijepljenja (voditelj prof. dr. 
sc. Felix Wensveen s Medicinskog fakultet u Rijeci). 
 
Pod tematskom točkom ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka Lea Lazzarich predstavila je Otvorenu 
znanost na Sveučilištu u Rijeci – polazišta i perspektive. U sklopu aktualnog sata članovi Senata 
obaviješteni su o tome kako je Sveučilište u Rijeci dio projektnog konzorcija kojemu je odobreno 
financiranje projekta iz programa Obzor Europa na razvoju instrumenata otvorene znanosti. 
 
UNIRI projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika produljit će se za još jednu godinu, a na novi natječaj 
za UNIRI projekte mladih znanstvenika moći će se prijaviti docenti/znanstveni suradnici koji su to 
zvanje stekli u zadnjim četirima godinama te znanstvenici-povratnici. Zaklada Sveučilišta u Rijeci, u 
suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Studentski zborom Sveučilišta u Rijeci, raspisala je natječaj Fonda 
Prometej u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata doktorskih studija 
Sveučilišta u Rijeci. 
 
Voditelje hrvatske istraživačke grupe sa Sveučilišta u Rijeci na pozitivno evaluiranim projektima iz 
natječaja HRZZ-IPS-2022-2 i HRZZ-IPCH-2022-4 koji nisu predloženi za financiranje Sveučilište će 
nagraditi s 10 000 kn, a svakom znanstveniku-povratniku zaposlenom u 2022. godini dodijelit će se 
startni poticaj od 15 000 kn. 
 
U sklopu financijskih instrumenata kojima se, korištenjem sredstava iz Programskih ugovora, potiče 
razvoj istraživačkih i inovacijskih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci pokreće se natječaj za institucijsko 
financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva 
i/ili zajednice „UNIRI-INOVA”. 
 
Članovima Senata dostupan je i izvještaj o postignutim rezultatima u YUFE mreži Naših 18 mjeseci u 
YUFE mreži. 
 


