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DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje dnevnoga reda
Ovjera zapisnika prethodne sjednice
Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSuR
Osvrt na Student Day Festival
Prijedlog povećanja dopuštenog broja upisanih ECTS bodova
Vrednovanje vannastavnih aktivnosti ECTS bodovima
Organizacija kampa za brucoše
Razno

1. Usvajanje dnevnog reda

RASPRAVA

Predsjednik Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje dnevnog reda sjednice
08. 06. 2015. g.

ZAKLJUČCI
Novi dnevni je red prihvaćen jednoglasno.

2. Ovjera zapisnika prethodne sjednice
RASPRAVA

Predloženo je da se zapisnik ovjeri na sljedećoj sjednici iz razloga što nije bio
sastavljen u tekstualnom obliku.

ZAKLJUČCI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

3. Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SzSuR
Izvještaj Predsjednika:
Aleksandar Šušnjar:
Na prošlom Senatu raspravljano je o školarini na studijima koje ne subvencionir
država. Zaključeno je da će o visini školarina odlučivati Senat.
Izmjene zakona su u tijeku, sastanak koji se je trebao održati 25. svibnja je
otkazan.

RASPRAVA

Održana je radionica o akademskom nepoštenju, o čemu će kasnije biti više riječi.
Potrebno je održavati iste radionice na sastavnicama.
Izvještaji voditelja Ureda:
Igor Salopek - Ured za znanost:
Ovaj petak su dani bioetike – te se svi pozivaju da sudjeluju, a više o svemu se
može pronaći na Facebook Event-u. U sklopu Antistigme održana je predstava u
Filodramiatici pod nazivom „Zaviri u moj film“, s velikom posjećenošću.
Potrebno je raspisati Natječaj za voditelja ureda za znanost SzSuR. Prijava je
drugačija od dosadašnjih, a prijavljene će evaluirati povjerenstvo prema
unaprijed utvrđenim kriterijima. Natječaj bi trebao trajati do 22. lipnja 2015. g.,
a do iduće sjednice bi se trebao obaviti intervju s prijavljenima.

Sastav povjerenstva čine: Igor Salopek kao dosadašnji voditelj ureda, Aleksandar
Šušnjar – predsjednik SzSuR, Hana Grubišić Krmpotić – zamjenica predsjednika.

Hana Grubišić Krmpotić – Ured za studentski standard:
Anketa o kvaliteti studentske prehrane - za sad još ne postoji primjereni broj
ispunjenih anketa za dobivanje relevantnih podataka.
Mole se svi da podijele obavijest o provođenju ankete.
Naručeni su podlošci koji su podijeljeni po menzama s reklamom o provođenju
ankete.
Završen je prijedlog nacrta pravilnika za studentski smještaj. Nema većih
izmjena.
Projekt u sklopu programskih ugovora o akademskom nepoštenju, održan je
prošli ponedjeljak 1. lipnja, a na kojem su sudjelovali prof. dr. sc. Snježana Prijić
Samaržija i prof. dr. sc. Elvio Baccarini, te su iz svoje perspektive iznjeli
nedozvoljene oblike ponašanja na Sveučilištu. Pripremljeni su materijali koji
trebaju poslužiti prilikom organizacije radionica na sastavnicama.
Lovro Liverić – Ured studentskog pravobranitelja:
Zaprimljen je mail s žalbom studentice Tehničkog fakulteta. U suradnji s
pravobraniteljem Tehničkog fakulteta situacija je riješena uspješno. Održan je
sastanak s pravobraniteljicom Filozofskog fakulteta i voditeljicom odsjeka s
Psihologije. 10. lipnja 2015. g. sastanak je Odbora za kvalitetu Sveučilišta gdje će
se predložiti da se raspravi o situaciji na Filozofskom fakultetu vezano za
bodovanje kolokvija i eventualnog nepoštovanja izvedbenog plana i zabrane
izlaska na završni ispit.
Aleksandra Ignatoski – Ured za PR:
U sklopu ureda su napravljeni promotivni materijali SzSuR-a korišteni na Student
Day Festivalu, a nastavlja se s daljnjom promocijom SzSuRa.
Marijana Vargić – Ured za kulturu:
Nije prisutna.
U sklopu Student Day Festivala održana je priredba, izložba uz koncert prilikom
otvorenja pješačkog prolaza u Križanićevoj ulici što su umjentnici oslikali u
suradnji Ureda za kulturu Grada Rijeke.
Slobodan Šolaja – Ured za udruge:
Na Student Day Festivalu sudjelovalo je 16 udrug, a u subotu 13. lipnja na
Pravnom fakultetu održati će se sastanak udruga Sveučilišta u Rijeci, dodjela
medalja i pehara sportašima koje će im uručiti prorektorica za studije i studente.
Nakon dodjele biti će i zakuska kao zahvala volonterima Student Day Festivala i
predstavnicima udruga koje su sudjelovale na SDF-u.
Ema Karmelić – Ured za međunarodnu suradnju:

Na natječaj ureda za potporu aktivnostima međunarodne suradnje prijavila se
jedna kandidatkinja te zatražila iznos od 5.000,00kn.

ZAKLJUČCI

Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSUR su jednoglasno prihvaćeni, a
odlučenoj je da će se kandidatkinji odobriti iznos od 1.000,00 kn.

4. Osvrt na Student Day Festival
Aleksandar Šušnjar ocjenjuje ovogodišnje izdanje SDF-a kao vrlo uspješno, a
poseban napredak je vidljiv u organizaciji kulturnog i sportskog dijela. Hana
RASPRAVA
Grubišić ističe nekoliko prijedloga za poboljšanje (prvenstveno snažnija
promocija SZ kroz nekoliko dijelova SDF-a)

ZAKLJUČCI

5. Prijedlog povećanja dopuštenog broja upisanih ECTS bodova
Aleksandar Šušnjar izvještava Skuštonu o raspravi provedenoj na Stručnom
vijeću Centra za studije.
Raspravlja se o nekoliko prijedloga izmjena trenutnog prijedloga (ograničenja na
RASPRAVA
razini semestra, različit broj ECTS-a za različite razine studija, postotno ili
apsolutno ograničenje). Usvaja se prijedlog koji predviđa ograničenje od 10% na
razini studija i 5% na razini godine.

ZAKLJUČCI Prijedlog je jednoglasno usvojen.
6. Vrednovanje vannastavnih aktivnosti ECTS bodovima
Predstavnici Studentskih zborova sastavnica izvještavaju u implementaciji
RASPRAVA vrednovanja vannastavnih aktivnosti ECTS bodovima. Na nekim sastavnicama
ovaj proces još nije započet.

ZAKLJUČCI
7. organizacija Kampa za brucoše

RASPRAVA Točka se odgađa za iduću sjednicu.

ZAKLJUČCI

8. razno
RASPRAVA Dostavljene su dvije zamolbe za prenamjenama.

ZAKLJUČCI

Zamolbe su u skladu s uobičajenom praksom odobravanja prenamjena,
Skupština ih jednoglasno odobrava.

Sjednica završava u 19:15 sati.

Zapisnik sastavio:
Slobodan Šolaja

Zapisnik ovjerili: 1. Zapisnik nije ovjeren
2. -

Predsjednik SZSuR-a:
Aleksandar Šušnjar

