
                                                        
                                     

 

68. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

31. svibnja 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 



                                                        
                                     

 

                                                                                              D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 67. sjednice Senata održane dana 26. travnja 2022. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
Potvrda izbora dekana sastavnica Sveučilišta/imenovanju ravnatelja 
Studentskog centra Rijeka 

4.1. izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić za dekana Učiteljskog fakulteta 

4.2. prof. dr. sc. Lado Kranjčević za dekana Tehničkog fakulteta 

4.3. 
NADOPUNA  

Izv. prof. art. Hrvoje Urumović za dekana Akademije primijenjenih umjetnosti  

4.4. 
NADOPUNA 

Potvrda Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Studentskog centra Rijeka 

5. 

Pokretanje postupka izbora novih članova Senata iz reda znanstveno– nastavnih 
sastavnica/ ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

- Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
- Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
- Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
- Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
- Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (Nadopuna) 
- Studentski Centar Rijeka (Nadopuna) 

6.  Izbori 

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

 Filozofski fakultet 

6.1.1. prof. dr. sc. Zoran Sušanj, trajno  

6.1.2. prof. dr. sc. Sanjin Sorel, trajno 

6.1.3. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, prvi izbor 

6.1.4. izv. prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš, prvi izbor 

 Fakultet dentalne medicine 



                                                        
                                     

 

6.1.5. prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent., trajno 

6.1.6. izv. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr.med. dent., prvi izbor 

 Odjel za biotehnologiju 

6.1.7. 
NADOPUNA 

dr. sc. Oliver Vugrek, prvi izbor, naslovno 

6.2. 
NADOPUNA 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Irene 
Petrijevčanin Vuksanović u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent 
iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: Informacijske i 
komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

7. 
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. 
dr. sc. Philipu Kitcheru 

8. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za logiku i teoriju 
odlučivanja 

9. Pravni akti Sveučilišta 

9.1. Suglasnost Senata na Statut Fakulteta za fiziku  

10. Studiji 

10.1. Studijski programi 

10.1.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina Fakulteta 
dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 

10.1.2. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta 
informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Informatika 
b) diplomskog sveučilišnog studija Informatika 

10.1.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Marketing u turizmu Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 

10.1.4. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni) 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 
c) diplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); 
smjer: nastavnički 
d) diplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); 
smjer: nastavnički 
e) preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)  
f) preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni)  
g) preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)  



                                                        
                                     

 

h) preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)  
i) diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: opći  
j) diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički  
k) diplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)  
l) diplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni)  
m) diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: 
nastavnički  
n) diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički 

10.2. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskog 
fakulteta u Rijeci 

10.3. 
Prijedlog odluke o donošenju okvirnog sveučilišnog kalendara nastave i ispitnih 
rokova za akademsku godinu 2022./2023. 

10.4. 
Prijedlog odluke o uvjetima za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2022./2023. ak. god. (NISpDS) 

10.5. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjeni visine školarine za poslijediplomski specijalistički 
studij Urbani studiji (Urban Studies) Sveučilišta u Rijeci 

11.    
NADOPUNA  

Prijedlog Odluke o odobravanju prijavljenog izdanja kao izdanja Sveučilišta u 
Rijeci Udžbenik: „Klima i klimatske promjene kao izazov održivog razvoja”, 
autori: doc. dr. sc. Aleksandar Racz i izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

              12.1. Razvoj komunikacijskih alata Sveučilišta u Rijeci, svih sastavnica 

12.2 
NADOPUNA                                 

Godišnja pretplata za InstaText AI -alat za pravopisna, gramatička i stilska 
poboljšanja pri akademskom i tehničkom pisanju 

                 13.    
NADOPUNA 

Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2022. 
godini- I. izmjena Odjela za biotehnologiju 

14. Zaključak o izvješću o provedbi Strategije  Sveučilišta u Rijeci u 2021. godini 

15.  Razno 

 

Na 68. sjednici Senata potvrđen je izbor novih dekana sastavnica Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. 
Darka Lončarića za dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Lade Kranjčevića za dekana 
Tehničkog fakulteta u Rijeci i izv. prof. art. Hrvoja Urumovića za dekana Akademije primijenjenih 
umjetnosti. Mandat novim dekanima počinje 1. listopada 2022. Senat je potvrdio izbor i imenovanje 
Gorana Manestra, mag. oec. za novoga ravnatelja Studentskog centra Rijeka. Četverogodišnji 
mandat novoga ravnatelja počinje 1. lipnja 2022. 
 
Članovi Senata usvojili su i Odluku o dodjeli priznanja počasni profesor (Honoris professor) prof. dr. 
sc. Philipu Kitcheru. Profesor Kitcher istaknuti je britanski filozof koji je više od 20 godina radio kao 
profesor na Sveučilištu Columbia, gdje mu je 2020. godine dodijeljena titula John Dewey Professor 
Emeritus of Philosophy. U svijetu filozofije najpoznatiji je po svojim revolucionarnim idejama o 
obrazovanju, moralnom napretku i funkciji znanosti u demokratskim društvima. Njegov 



                                                        
                                     

 

međunarodni ugled vidljiv je u širenju granica znanosti i filozofije te suradnji s brojnim institucijama 
iz svijeta, među kojima je i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. 
 
Trajni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. Zoranu Sušnju i dr. 
sc. Sanjinu Sorelu s Filozofskog fakulteta u Rijeci te dr. sc. Tomislavu Ćabovu s Fakulteta dentalne 
medicine. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora potvrđen je dr. sc. 
Aleksandru Mijatoviću i dr. sc. Danijeli Marot Kiš s Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Ireni Glažar s 
Fakulteta dentalne medicine te naslovni prvi izbor dr. sc. Oliveru Vugreku s Odjela za biotehnologiju. 
 
Senat je na današnjoj sjednici donio Zaključke kojima se uređuje daljnje postupanje u provođenju 
strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji. 


