
                                                        
                                     

 

70. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

28. lipnja 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. Aleksandar Mijatović dekan Filozofskog fakulteta 
  4. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser dekan Medicinskog fakulteta 
  5. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta  
  6. prof. dr. sc. Duško Pavletić dekan Tehničkog fakulteta  
  7. prof. dr. sc. Lidija Vujičić dekanica Učiteljskog fakulteta 
  8.  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović pročelnica Odjela za biotehnologiju 
  9. izv. prof. dr. sc. Marin Karuza dekan Fakulteta za fiziku  
10.   izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija 
11. prof. dr. sc. Dean Crnković dekan Fakulteta za matematiku 
12.   izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić                            dekan Građevinskog fakulteta 
13.   prof. dr. sc. Alen Jugović                                    dekan Pomorskog fakulteta 
14. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica             ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka   
15.   Goran Manestar                                                  ravnatelj studentskog centra Rijeka 

 
Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija: 

16.  Neven Pintarić                student Ekonomskog fakulteta 
17.  Vito Balorda                student Filozofskog fakulteta 
18. Luka Delak                                   student Medicinskog fakulteta 
19.   Robert Kolman                student Odjela za biotehnologiju 
20.   Viktorija Bugarin 

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

obrazovanja 
Odsutni članovi Senata: 
1. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić dekanica Fakulteta dentalne medicine 
2. prof. dr. sc. Sandra Janković dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ug. 
3. prof. dr. sc. Daniela Malnar  dekanica Fakulteta zdravstvenih studija 
4. prof. dr. sc. Dean Crnković dekan Fakulteta za matematiku  

 
 Pored članova Senata sjednici su prisustvovali:   

− prof. dr. sc. Marta Žuvić prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete 

− 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 

− prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić             prodekanica za razvoj (FMTU) 

− Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta                                                                         

− Željka Ljutić, mag. oec.  Ured rektorice 

− Andrea Mešanović Ured rektorice 

 
 

 



                                                        
                                     

 

DNEVNI RED 
                 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika 68. sjednice Senata održane dana 31. svibnja 2022. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 
NADOPUNA 

(APURI) 

Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih / ostalih 
sastavnica, Pomorski fakultet, Učiteljski fakultet, Akademija primijenjenih umjetnosti,  
Studentski centar Rijeka          

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

 Filozofski fakultet 

5.1. izv. prof. dr. sc. Diana Grgurić, prvi izbor                               

 Akademija primijenjenih umjetnosti 

5.2. 
NADOPUNA  

izv. prof. art. Aljoša Brajdić, prvi izbor                                     

6. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Dina Pitoskog, u 
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda YUFE na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, polje: 
Informacijske i komunikacijske znanosti    

7. Studiji i studenti 

7.1. Studijski programi 

7.1.1. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za fiziku 
Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika                     
b) diplomskog sveučilišnog studija Fizika  
c) zajedničkog diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala Fakulteta 
za fiziku Sveučilišta u Rijeci i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

7.1.2. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo  
b) diplomskog sveučilišnog studija  Građevinarstvo  
c) specijalističkog  diplomskog stručnog studija Građevinarstvo 

7.1.3. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu   
 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja  



                                                        
                                     

 

7.1.4. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci   

7.1.5. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički Fakulteta 
informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci  

7.1.6. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Učiteljskog fakulteta  
Sveučilišta u Rijeci: 
a) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  

7.1.7. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Talijanski jezik i književnosti (dvopredmetni)  
b) diplomskog sveučilišnog studija Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) 
c) diplomskog sveučilišnog studija Povijest i interpretacija baštine (dvopredmetni); 
smjer: opći 
d) Sveučilišnog diplomskog prevoditeljskog studija  
e) diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: opći   
f) diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: 
nastavnički   

7.1.8. 

Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 
a) preddiplomskog sveučilišnog studija  Likovna pedagogija  
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost  
c) diplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija     
d) diplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost  

7.1.9. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci  

7.1.10. 
Prijedlog odluke o osnivanju novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci  

7.2. Studenti 

7.2.1. 
Prijedlog odluke o nadopuni Odluke o visini i namjeni upisnina u 2022./2023. 
akademskoj godini     

7.2.2. 
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih i 
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2022./2023. ak. god.  

7.2.3. 
Prijedlog odluke o usvajanju modela izvođenja nastave u akademskoj godini 
2022./2023.                               

8. Cjeloživotno obrazovanje 

8.1. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična medicinska 
edukacija“, Medicinski fakultet u Rijeci       

9. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna 

9.1. 
dekanu Pomorskog fakulteta za izdavanje prethodne suglasnosti Senata za 
poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kuna u svrhu sklapanja ugovora za 
provedbu znanstvenih projekata                



                                                        
                                     

 

9.2. 
NADOPUNA 

ravnatelju studentskog centra Rijeka-Goranu Manestru-Nabava i ugradnja PVC 
stolarije u studentskim sobama studentskog naselja „Ivan Goran Kovačić“:  
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 400.000,00 kn bez PDV-a       

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

                  
10.1. 

Implementacija informacijskog sustava za uredsko poslovanje u skladu s odredbama 
Uredbe o uredskom poslovanju NN 75/2021              

11. 
Prijedlog Odluke o povjeravanju izvođenja nastave istaknutim stručnjacima 
/stručnjakinjama na poslijediplomskom specijalističkom studiju Urbani studiji (Urban 
Studies) Sveučilišta u Rijeci                        

12.  Razno 

 
Na današnjoj sjednici Senata potvrđen je prvi izbor u znanstveno-nastavno (umjetničko-nastavno) 
zvanje redovitog profesora izv. prof. dr. sc. Diani Grgurić i izv. prof. art. Aljoši Brajdiću. 

Senat je usvojio program cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična medicinska edukacija“ 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. Radi se programu usavršavanja s ECTS bodovima. 

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu diplomskih 
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 
2022./2023. ak. god., kao i Odluka o usvajanju modela izvođenja nastave u akademskoj godini 
2022./2023. U akademskoj godini 2022./2023. nastavu je moguće izvoditi u hibridnom obliku, pri 
čemu online nastava smije obuhvaćati na obveznim kolegijima do 40 % nastavnih sati, na izbornim 
kolegijima do 100 % nastavnih sati, dok kumulativno, na cijelom studijskom programu, obujam online 
izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 % ukupnog broja nastavnih sati. Sastavnica/nositelj studijskog 
programa odlučuje o konačnim udjelima oblika izvođenja nastave na pojedinom studijskom 
programu. 

U sklopu svojeg izvješća rektorica se osvrnula na održani globalni forum o demokraciji, održivosti i 
društvenoj pravdi. Ovogodišnji forum, održan u Dublinu s temom Higher Education Leadership for 
Democracy, Sustainability, and Social Justice, okupio je predstavnike akademskih institucija, 
predstavnike javne vlasti te čelnike lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija sa zajedničkim 
ciljem: pružiti priliku za kritičko istraživanje i aktivno unaprjeđenje uloge visokog obrazovanja u 
izgradnji pravednijeg, održivijeg, demokratskog svijeta. 

Tijekom lipnja održana je i konferencija YUFE LAW Rijeka, a s ciljem okupljanja svih pravnih fakulteta 
unutar YUFE mreže. Konferencija je okupila više od 40 predstavnika pravnih fakulteta iz zemalja YUFE 
partnera koji su za vrijeme radnog i protokolarnog dijela boravili i u Palači Moise na Cresu. 

Novost na polju internacionalizacije na Sveučilištu je i skoro pokretanje instituta za učenje korejskog 
jezika i kulture, koji će svim zainteresiranim studentima i građanima omogućiti učenje korejskog 
jezika i kulture od izvornih govornika. 


