
                                                        
                                     

 

64. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

22. veljače 2022. 
 

- održana putem aplikacije MS Teams - 
 

ČLANOVI SENATA KOJI SU PRISUSTVOVALI SJEDNICI 
  1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci 

 
Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

  2. prof. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta 
  3. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić dekanica Fakulteta dentalne medicine  
  4. prof. dr. sc. Sandra Janković dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug. 
  5. prof. dr. sc. Daniela Malnar  dekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
  6. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović dekan Filozofskog fakulteta 
  7. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dekanica Građevinskog fakulteta 
  8. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
  9. prof. dr. sc. Alen Jugović 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 
13. 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. Dinko Jurjević, mr. sig.  ravnatelj Studentskog 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. Nina Vukelić studentica Građevinskog fakulteta 
22. Vito Balorda student Filozofskog fakulteta 
23. 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 
 
Odsutni članovi Senata: 

 prof. art. Letricija Linardić dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 

 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. 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 sjednica Senata: 

2.1.  62. sjednice Senata održane dana 25. siječnja  2022. godine 

2.2. 
 3. zajedničke sjednice Senata (63.) i Savjeta Sveučilišta (23.) održane dana 8. veljače 

2022. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. 
dr. sc. Diani Stolac, redovitoj profesorici u trajnom zvanju u mirovini, Filozofskog 
fakulteta 

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

 Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Saša Sladić, prvi izbor  

 Filozofski fakultet  

5.2. dr. sc. Luca Malatesti, prvi izbor  

 Odjel za fiziku 

5.3. dr. sc. Željko Ivezić, prvi izbor, naslovno 

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

5.4. 
NADOPUNA 

dr. sc. Mislav Šimunić, trajno  



                                                        
                                     

 

 Medicinski fakultet 

5.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Hrvoje Jakovac, prvi izbor 

 Pravni fakultet 

5.6. 
NADOPUNA 

dr. sc. Dario Đerđa, trajno 

5.7. 
NADOPUNA 

dr. sc. Sanja Barić, trajno  

5.8. 
NADOPUNA 

dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, trajno 

5.9. 
NADOPUNA 

dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, prvi izbor 

6. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata za prijavu na Natječaj Odbora za podjelu 
državnih nagrada za znanost za 2021. godinu 

7. Ocjena rada asistenata i mentora 

7.1. 
Prijedlog Odluke o ocjeni rada asistenta Ante Sikirice na temelju pisanog izvješća 
mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije 

7.2. 
Prijedlog Odluke o ocjeni rada mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije na temelju pisanog 
izvješća o svom radu i pisanog izvješća i ocjeni asistenata Ante Sikirice o mentorstvu 

7.3. 
Prijedlog Odluke o ocjeni rada asistentice Valentine Martan na temelju pisanog izvješća 
mentora doc. dr. sc. Zdravka Kolundžića 

7.4. 
Prijedlog Odluke o ocjeni rada mentora izv. prof. dr. sc. Zdravka Kolundžića na temelju 
pisanog izvješća o svom radu i pisanog izvješća i ocjeni asistentice Valentine Martan o 
mentorstvu 

8. Imenovanja / razrješenja 

8.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnice Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta 
u Rijeci, prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković  

8.2. 
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete predstavnika PRAVRI 

9. 
Prijedlog Odluke o potvrdi zaključaka zajedničke tematske sjednice Senata i Savjeta 
Sveučilišta odnosno ciljeva i mjera za prilagodbu studijskih programa kompetencijama 
budućnosti i demografskim izazovima 

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

10.2. Poslijediplomski specijalistički studij Urbani studiji 



                                                        
                                     

 

10.2.1. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za upis prve generacije poslijediplomskog 
specijalističkog studija Urbani studiji (Urban Studies) Sveučilišta u Rijeci i visini školarine 

10.2.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju privremene voditeljice poslijediplomskog 
specijalističkog studija Urbani studiji i selektora programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Urbani studiji 

10.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku Dentalna medicina 

10.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu integriranog sveučilišnog 
studija na engleskom jeziku Medicina 

10.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o troškovima razredbenog postupka za kandidate koji se upisuju u I. 
godinu preddiplomskih studija u 2022./2023. ak. god., a završili su srednjoškolsko 
obrazovanje prije 2010. godine 

10.6. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija u 2022./2023. 
ak. god. 

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

11.1. Godišnja uplata Novom listu za prilog Vox Academiae u 2022. godini 

11.2. Nagrada za nastavnu izvrsnost u ak. god. 2021./2022. 

11.3. Regionalni virtualni sajam obrazovanja Na koji ćeš faks? 

11.4. Završetak projekta SmartX 2020 (Obnova zaposleničkih kartica Sveučilišta u Rijeci) 

11.5. Produljenje licenci LabVIEW za STEM studente 

11.6. 
NADOPUNA 

Rektorove nagrade studentima u 2021./2022. ak. god. 

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

12.1. 

dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu prof. dr. sc. Sandri Janković u svrhu 
potpisivanja Konzorcijskog ugovora o provedbi združenog diplomskog stručnog studija 
sa Breda University of Applied Sciences ("BUas") i University of Girona ("UdG"), Faculty 
of Tourism 

12.2. 
ravnatelju Studentskog centra Rijeka Dinku Jurjeviću, mr. sig. za pravne radnje vezane 
uz postupke javne nabave opskrbe električnom energijom za razdoblje od godinu dana 

13.  Razno 

 
 
 
 



                                                        
                                     

 

Temeljem rasprave na prethodnoj, zajedničkoj tematskoj sjednici Senata i Savjeta Sveučilišta u Rijeci, 
Senat je usvojio institucijske ciljeve i mjere unaprjeđivanja studijskih programa te privlačenja većeg 
broja studenata. Usvojeni dokument predstavlja iskorak u promišljanjima o suočavanju s 
demografskim izazovima, jačem profiliranju Sveučilišta u Rijeci kao europskog sveučilišta budućnosti, 
a ujedno služi i kao podloga za prijedloge novih politika i praksi na nacionalnoj razini. Istaknuto je 
kako personalizirani putevi učenja kroz fleksibilizaciju studijskih programa čini naše sveučilište 
drugačijim od drugih u nacionalnim okvirima.  

Senat je usvojio Odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. 
Diani Stolac, redovitoj profesorici u trajnom zvanju u mirovini. 

U nastavku sjednice potvrđen je trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. 
sc. Mislavu Šimuniću s  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. sc. Dariju Đerđi, dr. 
sc. Sanji Barić i dr. sc. Nataši Žunić Kovačević s Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Saši Sladiću s 
Tehničkog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Luci Malatestiju s Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Hrvoju 
Jakovcu s Medicinskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Sandri Fabijanić Gagro s Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Prof. dr. sc. Željku Iveziću, profesoru astrofizike na Sveučilištu Washington, članu Međunarodnog 
znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci, direktoru izgradnje po mnogočemu najmoćnije zvjezdarnice 
na svijetu nazvane Vera Rubin, potvrđen je naslovni prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora. 

Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je i Odluku o raspisivanju Natječaja za upis prve generacije 
poslijediplomskog specijalističkog studija Urbani studiji, koji svojom vizijom i metodologijom 
predstavlja novitet na Sveučilištu, ali i u regiji. Studijski program zamišljen je kao interdisciplinarni 
poslijediplomski specijalistički studijski program u koji su uključeni programi iz filozofije i geopolitike, 
urbanizma i arhitekture, građevine i krajobrazne arhitekture, urbane geografije, povijesti umjetnosti, 
vizualnih umjetnosti, kulturologije, antropologije, sociologije, te prometa i drugih relevantnih 
disciplina. 

U sklopu usvojenih Odluka o troškovima razredbenog postupka i dodatnih provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti za upis u prvu godinu preddiplomskih i intergriranih studija u 2022. i 2023. 
godinu,  istaknuto je kako su i ove godine kandidati iz potresom pogođenih područja oslobođeni 
plaćanja troškova. 

 


