
                                                        
                                     

 

67. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

26. travnja 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. Leticija Linardić                            dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti 
  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. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
  8. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
  9. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta 
10. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
11. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
12. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pročelnik Odjela za fiziku  
13. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos pročelnica Odjela za informatiku 
14. prof. dr. sc. Dean Crnković pročelnik Odjela za matematiku 
15. Dinko Jurjević, mr. sig.  ravnatelj Studentskog centra Rijeka 
16. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka   
 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

17.  Neven Pintarić student Ekonomskog fakulteta 
18.  Vito Balorda student Filozofskog fakulteta 
19. Zrinko Baričević                     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. dr. sc. Alen Host dekan Ekonomskog fakulteta  

− izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dekanica Građevinskog fakulteta 

− prof. dr. sc. Alen Jugović prodekan Pomorskog fakulteta 

− Luka Delak student Medicinskog 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. 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 

− izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić         prodekanica Pomorskog fakulteta 

− izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić         prodekanica Građevinskog fakulteta 

− doc. dr. sc. Marko Tomljanović            prodekan Ekonomskog fakulteta 

− Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

− Andrea Mešanović Ured rektorice 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. 

Ovjera Zapisnika 

- 65. izvanredne sjednice Senata održane dana 14. ožujka 2022. godine 

- 66. sjednice Senata održane dana 22. ožujka 2022. godine  

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Dodjela priznanja počasni profesor (honoris professor) 

4.1. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. 

dr. sc. Nenadu Iviću                                                

4.2. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasnog profesora 

(honoris   professor) Sveučilišta u Rijeci,  prof. dr. sc. Philipu Kitcheru i 

imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga                   

5. Izbori 

5.1. Potvrda izbora u znanstveno /umjetničko-nastavna zvanja redovitih profesora  

 Akademija primijenjenih umjetnosti 

             

5.1.1. 
izv. prof. art. Nadija Mustapić, prvi izbor    

 Medicinski fakultet 

5.1.2. prof. dr. sc. Srećko Valić, trajno                                                       

5.1.3. Izv. prof. dr. sc. Luka Traven, prvi izvor                                             

 Tehnički fakultet 



                                                        
                                     

 

5.1.4.   Izv.  prof. dr. sc. Vera Gradišnik, prvi izbor                                                                    

5.2.   Potvrda izbora u naslovna zvanja                                                                                      

 Studij politehnike  

          

5.2.1. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru 

Zvonimira Lapova Padovana, mag. edu. u naslovno nastavno zvanje predavač iz 

znanstvenog područja: Interdisciplinarna područja znanosti, znanstveno polje: 

Obrazovne znanosti (bez zasnivanja radnog odnosa)                                                                                                          

111 

 

                                      

5.2.2. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Dine 

Delača, mag. edu. u naslovno nastavno zvanje predavač iz znanstvenog 

područja: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Elektrotehnika (bez zasnivanja 

radnog odnosa)                                               

 Studij Logopedije 

  5.2.3. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Anje 

Benšić, mag. logoped. u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog 

područja: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija (bez zasnivanja 

radnog odnosa) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

   5.2.4 

 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Patricie 

Orlić, mag. logoped. u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog 

područja: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija (bez zasnivanja 

radnog odnosa) 

                                                                                                                                                  

5.3. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika u suradničko 

zvanje poslijedoktoranda YUFE na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu iz znanstvenog  područja: Društvene znanosti, polje: Informacijske i 

komunikacijske znanosti i imenovanje stručnog povjerenstva                                                                                                           

5.4. 

Nadopu

na  

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog suradnika  u  

suradničko zvanje asistent,  iz znanstvenog područja: društvene  znanosti, 

polje: logopedija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 

imenovanje stručnog povjerenstva                                    



                                                        
                                     

 

5.5. 

Nadopu

na  

Prijedlog Odluke o pokretanju postupaka izbora i raspisivanje natječaja za izbor 

u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto dva  docenta i 

imenovanju stručnog povjerenstva za potrebe poslijediplomskog 

specijalističkog studija Urbani studiji                 

6. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju nastave  inozemnim profesorima, Ekonomski 

Fakultet Sveučilišta u Rijeci                                                                                                                                                     

7.  
Imenovanja  

 

                     

7.1. 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za akademsko priznavanje i 

priznavanje razdoblja studija, predstavnika Građevinskog fakulteta                                                        

            

7.2. 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje 

prethodnog učenja, predstavnika Građevinskog fakulteta                                                                               

7.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnice Međusveučilišnog centra izvrsnosti 

Opatija, izv. prof. dr. sc.  Ana Poščić                                                                                                                                   

7.4 

Nadopu

na 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra 

Rijeka, prof. dr. sc. Sanja Barić i prof. dr. sc. Alen Jugović                                                                                                   

7.5. 

Nadopu

na 

Prijedlog Odluke o imenovanju člana Stručnog vijeća Doktorske škole iz redova 

studenata doktorskih studija                                                                                                                                    

8. Pravni akti 

  8.1. 
Suglasnost Senata na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i 

sistematizaciji radnih mjesta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci                                                                                  

 

8.2. 

Nadopu

na  

Prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 

(doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci                                                                                                                                 

8.3. 

Nadopu

na   

Suglasnost Senata na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 

Fakulteta za matematiku                                                                                                                                             

9. 
Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2022. 

godini 

9.1. 

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, 

napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu, Tehničkog 

fakulteta                                                            

9.2.  
Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2022. godinu Građevinskog fakulteta                                                                                

10. Studiji i studenti 



                                                        
                                     

 

10.1. Studiji 

 10.1. 1. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina Medicinskog 

fakulteta u Rijeci                                                      

 

                                                       

10.1.2 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 

inženjerstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci           

         

10.1.3. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 

Medicinskog fakulteta u Rijeci                                                          

10.1.4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa Klinička 

medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci                                                                                                                                    

10.1.5. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci:  

-  diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u turizmu 

- diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu                                                 

10.1.6. 
Prijedlog Odluke o ukidanju preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija "Informatika" Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija                                                                           

10.2. Studenti 

 10.2.1. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za upis 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.                                                                      

10.2.2 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija/financijskih pomoći iz programa 

"Solidarnost“Fonda "Aleksandar Abramov“ u 2021./2022. ak. god.                                                                              

10.2.3. 
Prijedlog Odluke o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost studentima i 

studenticama Sveučilišta u Rijeci u 2021./2022. akademskoj godini                                                                                      

10.3. 

Nadopu

na 

Studentski izbori 

    

10.3.1. 

Nadopu

na 

Prijedlog Odluke o suglasnosti Rektorici za raspisivanje održavanja studentskih 

izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica                                            

 

10.3.2. 

Nadopu

na 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore u provedbi 

izbora studentskih predstavnika iz redova nastavnika                                                                                                              

10.3.3. 

Nadopu

na 

Prijedlog Odluke članova Izbornog Povjerenstva Sveučilišta za izbor studentskih 
predstavnika iz redova nastavnika 
                                                                                                                                                                  



                                                        
                                     

 

11. Cjeloživotno obrazovanje  

                        

11.1. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Croatia as a Tourist 

Destination“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu                                                                                             

11.2. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Français Gastronomique“, 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu                                                                                                

                                        

11.3. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Marketing turističke 

destinacije“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu                                                                                             

11.4. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Međunarodna 

enogastronomija“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu                                                                                               

 

11.5 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment sporta u 

turizmu“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

                                                                                                                                                                     

11.6. 

Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Prirodne atrakcije u turizmu“ 
(„Natural  Attractions in Tourism“), Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu                                 
 
                                                                                                                                                           
 

12. Izdavačka djelatnost 

       

12.1. 

Udžbenik: „Obvezno pravo – opći dio s uvodom u privatno pravo“, autori: prof. 
dr. sc. Zvonimir Slakoper, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izv. prof. dr. sc. Loris 
Belanić i doc. dr. sc. Ivan Tot; Pravni fakultet u Rijeci                                                                                                                           

 12.2. 
Udžbenik: „Kineziološke aktivnosti djece rane i predškolske dobi – postignuća 

kineziološke metodike“, autor: doc. dr. sc. Vilko Petrić; Učiteljski fakultet u Rijeci                                                

                        

12.3. 

Monografija/urednička knjiga: „Energija i ekonomija u Hrvatskoj i EU-u: nove 

spoznaje – Energy and Economy in Croatia and the EU: New Insights”, urednik: 

izv. prof. dr. sc. Pavle Jakovac; Ekonomski fakultet u Rijeci                        

13.  Financije 

13.1. 

Prijedlog Odluke o modelima obračuna i planske raspodjele sredstava za 

temeljno financiranje nastavne djelatnosti, nastavne djelatnosti temeljeno na 

rezultatima i znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima u 

akademskoj godini 2021./2022.             

13.2. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli 2. rate dodjeljenih sredstava za financiranje 

temeljnog financiranja nastavne djelatnosti, nastavne djelatnosti temeljeno na 

rezultatima i znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima u 

akademskoj godini 2021./2022.            

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



                                                        
                                     

 

               

14.1. 
Nabavka stola za virtualnu anatomiju Anatomage                                                               

15. 
Suglasnost rektorici za poduzimanje pravnih radnji iznad 500.000,00 kn za 

sklapanje ugovora o uslugama tjelesne i tehničke zaštite uz autoophodnju.                                                        

16. 
Tematska točka – zbirna evaluacija izvješća o radu i izvješće o provedbi Strategije 

u 2021. godini  

                        

16.1. 
 Prijedlog Odluke o usvajanju zbirne evaluacije Izvješća o radu u 2021. godini             

 16. 2.  
Prijedlog Odluke o usvajanju metodologije, preporuka i elemenata  evaluacije 

za Izvješća o provedbi strategije u 2021. godinu                                                                                            

       

16.3. 
Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci  za 2021. godinu                                       

17. 

Nadopu

na 

Idejni projekt strateškog razvoja Kampusa 2022-2025                                                           

18. Razno 

 
Na 67. sjednici Senata usvojena je Odluka o dodjeli priznanja počasni profesor (Honoris professor) 
prof. dr. sc. Nenadu Iviću. Prof. dr. sc. Nenad Ivić završio je studij francuskog jezika i književnosti i 
španjolskog jezika i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Usavršavao se kao stipendist Zaklade Fulbright na Odsjeku za romanske jezike i književnost 
Sveučilišta u Kaliforniji, Berkeley, a kao Fulbrigth Fellow djelovao je na Odsjeku za povijest Sveučilišta 
Princeton. Od osnivanja Odsjeka za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci (2004.) dr. sc. Nenad Ivić 
održava nastavu kao vanjski suradnik na Odsjeku, a poseban doprinos dao je u razvoju programa 
diplomskoga studija, a posebno s četirima monografskim kolegijima: Montaigne, Derrida, Foucault i 
Deleuze. 

Trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesore potvrđeno je prof. dr. sc. Srećku 
Valiću s Medicinskog fakulteta u Rijeci, a prvi izbor izv. prof. art. Nadiji Mustać s Akademije 
primijenjenih umjetnosti, izv. prof. dr. sc. Veri Gradišnik s Tehničkog fakulteta u Rijeci te izv. prof. dr. 
sc. Luki Travenu s Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023. 

Usvojena je i Odluka o dodjeli stipendija/financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda 
„Aleksandar Abramov“ u 2021./2022. ak. god., kao i Odluka o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost 
studentima i studenticama Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 

Senat je usvojio šest novih programa cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu: „Croatia as a Tourist Destination“, „Français Gastronomique“, „Marketing turističke 
destinacije“, Međunarodna enogastronomija“, „Menadžment sporta u turizmu“ i „Prirodne atrakcije 
u turizmu“ (Natural Attractions in Tourism). 



                                                        
                                     

 

U sklopu tematskih točaka predstavljeno je izvješće o provedbi Strategije u 2021. godini. 


