
                                                        
                                     

 

66. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

22. ožujka 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 dekan Fakulteta za fiziku  
16. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija 
17. prof. dr. sc. Dean Crnković dekan Fakulteta za matematiku 
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: 

− Dinko Jurjević, mr. sig.  ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
 
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 

− Neža Kurelić pomoćnica ravnatelja Studentskog centra Rijeka 

 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 64. sjednice Senata održane dana 22. veljače 2022. godine  

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 

Prijedlog Odluke o  pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora 

(honoris   professor) Sveučilišta u Rijeci, dr. sc. Nenadu Iviću i imenovanje Stručnog 

povjerenstva za ocjenu prijedloga 

5. Potvrda izbora 

                 

5.1. 
Potvrda izbora čelnika sastavnica  

5.1.1. 

Potvrda izbora dekana u mandatnom razdoblju 2022./2023. – 2024./2025. 

prof. dr. sc. Saše Drezgića, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

5.1.2. 

Nadopuna 

Potvrda izbora dekana u mandatnom razdoblju 2022./2023. – 2024./2025 prof. dr. sc. 

Ane Perić Hadžić, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

5.2. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora  

 Filozofski fakultet 

5.2.1. dr. sc. Igor Bajšanski , prvi izbor  

5.2.2. dr. sc. Aleksandra Golubović, prvi izbor 

5.2.3. dr. sc. Hajrudin Hromadžić, prvi izbor 

5.2.4. dr. sc. Ivan Lupić, prvi izbor 

 Fakultet zdravstvenih studija 

5.2.5. dr. sc. Marinko Marušić, prvi izbor, naslovni 



                                                        
                                     

 

6. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora i raspisivanje natječaja za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta i imenovanju 

stručnog povjerenstva u Centru za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost 

Sveučilišta u Rijeci     

7. Pravni akti 

7.1 

Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 

ustroju radnih mjesta Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 

 

7.2. 

Nadopuna 
Suglasnost Senata na Statut Fakulteta za matematiku 

8.  Razrješenja/imenovanja  

8.1. 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za priznavanje i 

vrednovanje prethodnog učenja predstavnika FMRI 

 

9. Studiji i studenti 

9.1. Prijedlozi Odluka za pripremu natječaja za upis u  akademsku  2022./2023. god. 

9.1.1. 

Prijedlog Odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 

2022./2023. akademskoj godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih 

(preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 

stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih 

sastavnica 

9.1.2. 
Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 

troškovima studija u 2022./2023. akademskoj godini 

9.1.3. Prijedlog Odluke o visini i namjeni upisnina u 2022./2023. akademskoj godini 

9.1.4. 

Prijedlog Odluke o broju mjesta za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god. 

 

 9.1.5. 

Prijedlog Odluke o broju mjesta za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 

2022./2023. ak. god. 

9.1.6. 

Prijedlog Odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i 

poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za akademsku godinu 2022./2023. 

 

9.2. Studijski programi 

9.2.1. 

Prijedlog izmjene i dopune studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog 

studija Menadžment u javnom sektoru Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

 



                                                        
                                     

 

9.3. 
Prezentacija rezultata ispitivanja studentskog zadovoljstva u  2020./2021. akademskoj 

godini 

10. Cjeloživotno obrazovanje 

10.1. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove 

voditelja pripreme i provedbe EU projekata“, Ekonomski fakultet u Rijeci 

 

10.2. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Program osposobljavanja za poslove 

suradnika u pripremi i provedbi EU projekata“, Ekonomski fakultet u Rijeci 

 

10.3. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Stečajni management: Edukacija za 

pripremu ispita za stečajnog upravitelja“, Ekonomski fakultet u Rijeci 

 

11. Otvorena znanost 

11.1. Prijedlog Uputa za provedbu Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci 

11.2. 
Prijedlog Odluke o obvezi pohrane i objave znanstvenih, stručnih i popularnih radova 

te istraživačkih podataka u institucijski repozitorij sastavnica i Sveučilišta 

12. Izdavačka djelatnost 

12.1. 
Prijedlog Odluke o odobravanju prijavljenog izdanja kao izdanja Sveučilišta u Rijeci 
Udžbenik: „Dermalni fileri u estetskoj medicini lica“, autor i urednik: dr. sc. Željko 
Rotim, univ. mag. med. dent., Medicinski fakultet u Rijeci 

12.2. 

Prijedlog Odluke o odobravanju prijavljenog izdanja kao izdanja Sveučilišta u Rijeci 
Udžbenik: „Nuklearna medicina za studente preddiplomskih studija“, urednice: doc. dr. 

sc. Neva Girotto i izv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, Medicinski fakultet u Rijeci 

12.3. 

Prijedlog Odluke o odobravanju prijavljenog izdanja kao izdanja Sveučilišta u Rijeci 
Priručnik: „Priručnik za analizu RNA“, autorice: izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić i 

Vedrana Krušić Alić, mag. biotech. in med., Medicinski fakultet u Rijeci 

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

13.1. Sajam visokog obrazovanja i stipendija 2022. 

13.2. 

Nadopuna 
Festival znanosti 2022. godine 

14.  
Tematska točka – financijski položaj i rezultati poslovanja Sveučilišta u Rijeci u 2021. 

god. 

14.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Sveučilišta 

u Rijeci za 2021. god. 

14.2. 
Izvješće o rezultatima poslovanja i izvršenju financijskog plana Sveučilišta u Rijeci 

(Rektorat, Odjeli i FDMRI) za 2021. god. 

14.3. Izvješće o naplati i rasporedu sredstava temeljem čl. 146. Statuta (3%) za 2021. god. 



                                                        
                                     

 

14.4. Izvješće o naplati i namjenskom rasporedu upisnina u 2021. god. 

15. 

Nadopuna 

Prijedlog Odluke o potvrdi konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje 

studentskih programa u 2022. godini 

 

16. Razno 

 
 
Na 66. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđena je odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci o izboru prof. dr. sc. Saše Drezgića za dekana Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Senat 
je potvrdio i odluku Fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Rijeci o izboru izv. prof. dr. sc. Ane 
Perić Hadžić za dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci. Mandat izabranoj dekanici i izabranom dekanu 
traje tri godine, a počinje 1. listopada 2022. godine. 
 
U nastavku sjednice potvrđen je prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora dr. sc. 
Igoru Bajšanskom, dr. sc. Aleksandri Golubović, dr. sc. Hajrudinu Hromadžiću i dr. sc. Ivanu Lupiću s 
Filozofskog fakulteta u Rijeci. Dr. sc. Marinku Marušiću s Fakulteta zdravstvenih studija potvrđen je 
naslovni prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 
 
Na današnjoj sjednici Senata usvojena su tri programa cjeloživotnog obrazovanja Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci: „Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata“, 
Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata“ i „Stečajni 
management: Edukacija za pripremu ispita za stečajnog upravitelja“. Radi se o programima 
usavršavanja bez ECTS bodova. 
 
U nastavku sjednice Senat je prihvatio Upute za provedbu Politike otvorene znanosti Sveučilišta u 
Rijeci. Podsjećamo, Senat je na svojoj 58. sjednici usvojio tekst Politike otvorene znanosti na temelju 
kojih su izrađene i upute za provedbu. Upute su donesene kako bi se u provedbu Politika uključili svi 
dionici znanstvene djelatnosti na Sveučilištu. 


