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1. usvajanje dnevnog reda
RASPRAVA

Predsjednik Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje dnevnog reda sjednice
17. 3. 2015. g.

ZAKLJUČCI
Novi dnevni je red prihvaćen jednoglasno.

2. ovjera zapisnika prethodne sjednice
Aleksandar Šušnjar je predložio je da se zapisnika prethodne sjednice ne usvoji
RASPRAVA radi zahtjeva Lovre Liverića za dopunom zapisnika, te je predloženo da se
zapisnik ovjeri na idućoj sjednici.

ZAKLJUČCI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

3. izvještaj predsjednika i voditelja ureda SzSuR
Izvještaj Predsjednika:
Aleksandar Šušnjar:
Na zadnjoj sjednici Stručnog Vijeća donesen je dokument, preporuke ili smjernice
u postupcima međunarodne mobilnosti. U stvari radi se o dokumentu koji
usustavljuje sve te procedure koje se razlikuju od fakulteta do fakulteta. Negdje
studenti imaju, a negdje nemaju problema s priznavanjem ECTS, negdje se ocjene
preračunavaju, Rijeka ima brojčane ocjene, a drugdje nemaju.
Trenutno se ne radi o odluci te ne postoji obvezatnost primjene.
RASPRAVA U suradnji s voditeljicom Ureda za međunarodnu suradnju istražit će se kako je
to uređeno na drugim sveučilištima.
Ljubica Pavlović se javlja za riječ te govori o problemu pisanja završnog rada na
engleskom jeziku, te nepriznavanju istog ako je pisan u drugoj državi.
Postoji li mogućnost pisanja jednog diplomskog rada ukoliko se ode izvan RH i
piše diplomski rad te se prizna u RH.
Održati će se sastanak s Erasmus uredom na Sveučilištu.
Anti plagijat software – nedovoljno popunjena baza radova s kojima će se
uspoređivati završni i diplomski radovi studenata Sveučilišta u Rijeci te je nejasno
kako će sam program raditi. Postoji bojazan od krive interpretacije što je plagijat.

Program ne prepoznaje razliku između citata i plagijata, te je pojedinim
studentima s obzirom da je program označio rad kao plagijat, vraćen na ispravak.
Predsjednik zbora ističe da je prorektor za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci
kazao kako se radi na popunjavanju baze radova.
U ovoj fazi razvoja korištenja programa, potrebno je paziti da se ne radi na štetu
studenata, točnije da netko od studenata ne bude optužen da je plagijator, a
ustvari se radi o krivoj interpretaciji.
- U glavnom gradu Latvije, Riga održava se u Europsku studentsku
konferenciju na temu Peer Learning… u organizaciji ESU-a, te predsjednik
najavljuje sudjelovanje na istoj.
- 26. do 29. održava se konferencija u organizaciji ESI-a udruge koja je
zadužena za organizaciju Europskih Sveučilišnih igara 2016. g.
Potrebno je da se Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci aktivnije uključi i
organizaciju EUG 2016. Postoji potreba za velikim brojem volontera od cca 2000
za potrebe organizacije igara, te će biti potreban angažman svih studenata.
Također je iskazan interes o vrednovanju aktivnosti volontera ECTS bodovima.
Matija Blažević govori kako su Marko Žunić, Haris Pavletić, Ivana Aničić sa
Sveučilišta u Rijeci preuzeli organizaciju igara, oni koji su bili okosnica razvoja
Unisport lige u Rijeci, jedni od najkvalitetnijih ljudi studentskog sporta u Rijeci.
U Dubrovniku je održana sjednica HSZ, a u isto vrijeme održan je Board Meeting
MedNet-a. Dva dana radilo se je na izmjenama Zakona o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacija, te je jedan dan održana konferencija MedNet a. Predstavnicima MednNet-a predstavljene su EUG 2016. Također je iskorištena
prilika za usporedbu studentskih zborova i zborova odnosno organizacija, unija u
drugim državama europe.
Na zagrebačkom Sveučilištu uočena je nepravilnost da se na dosta sastavnica ne
primjenjuje odredba o minimalno 15 posto studentskih predstavnika u tijelima
sveučilišta. Te se mole svi da provjere na svojim sastavnicama je li ispunjen
minimum od 15 posto u fakultetskim Vijećima od ukupnog broja članova.
Vodi se rasprava o broju članova fakultetskih Vijeća sastavnica Sveučilišta u
Rijeci.
Što se tiče izmjena Zakona o studentskom zboru i drugih studentskih
organizacija: - intencija je povećanja broja predstavnika u vijećima (Hrvatska
15%, Bugarska 20%, Srbija 25%). Ne vidi se razlog zašto se ne bi povećao broj
studentskih predstavnika.
Formirana je skupina pri MZOS za izmjene Zakona o studentskom zboru i drugim
studentskim organizacijama.
- Vraćanje pravne osobnosti studentskim zborovima, koja je 2007. oduzeta
radi neregularnosti. Određena novčana sredstva bi se doznačila na
odvojeni račun za lakše funkcioniranje zbora.
- Mehanizmi kontrole rada zborova
- Dobivanje OIB-a radi mogućnosti apliciranja na EU projekte
- Propisivanje kaznene odgovornosti za odgovorne osobe zborova
- Uvođenje „nadzornog odbora“ – rektor, prorektor za studente, financije…
- Pored nadzornog organa, predsjednik zbora morao bi podnositi izvješća,
a organ bi morao pokrenuti određene postupke u slučaju da uoči
nepravilnosti u radu zbora.

-

Uvođenje obveze sudjelovanja studentskog pravobranitelja na
sjednicama Senata Sveučilišta.
Obveza sudjelovanja studentskog pravobranitelja prilikom provođenja
postupaka protiv studenata, osim uz izričiti zahtjev studenta protiv
sudjelovanja pravobranitelja.

Izvještaji voditelja Ureda:
Hana Grubišić Krmpotić – Ured za studentski standard:
U slijedećih mjesec dana raspisati će se natječaj za novog voditelja Ureda za
studentski standard. Također će se započeti s online anketom o studentskom
standardu i zadovoljstvu studenata s uslugama Studentskog centra Sveučilišta u
Rijeci.
U sklopu Programskih ugovora pod projekt vezano za akademsku etičnost kreće
se s realizacijom – Vijeće časti, Etički kodeks i slične stvari biti će tema radionice
za studentske predstavnike i njihove zamjenike. U drugoj fazi je diseminacija po
svim zborovima na Sveučilištu.
Lovro Liverić – Ured studentskog pravobranitelja:
Nisu izabrani svi pravobranitelji sastavnica, ponovljen je natječaj za
pravobranitelja na Ekonomskom fakultetu, te je pravobraniteljica Pravnog
fakulteta podnijela ostavku te se raspisuje novi natječaj za izbor.
Zaprimljen je dopis studentice Tehničkog fakulteta te nakon pokušaja rješavanja
nastale situacije unutar sastavnice, održan je sastanak s prorektoricom za
studente i studentska pitanja.
Održan je sastanak svih pravobranitelja u Republici Hrvatskoj, gdje se je
raspravljalo o izmjenama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskom
zboru i drugim studentskim organizacijama.
Aleksandra Ignatoski – Ured za PR:
U izradi je knjižica sa studentskim aktivnostima Sveučilišta u Rijeci – u petom
mjesecu je plan izdavanja iste.
Pozivaju se voditelji ureda na sastanak.
Predložena je Lucija Maček kao članica ureda.
Marijana Vargić – Ured za kulturu:
Održan je sastanak za SDF te je odlučeno o održavanju Culture Weeka u suradnji
s Uredom za kulturu Grada Rijeke.
Riječki kreativni kolektiv održao je prezentaciju o novom vizualnom identitetu
SDF-a.
Slobodan Šolaja – Ured za udruge:
Na Sastanku za SDF dogovoreno je da će se kao i proteklih godina održati
predstavljanje udruga u sklopu SDF, te da će se ponuditi udrugama da
predstavljaju svoj rad ne samo na štandovima već i održavanjem kratkih izlaganja
u prostoru koji će naknadno biti određen, u blizini Korza.
Kao voditelj Ureda prisustvovao je Prvom kongresu studentskih udruga
Republike Hrvatske, odaziv predstavnika studentskih udruga Sveučilišta u Rijeci
je bio malen, sudjelovali su predstavnici Udruge studenata FMTU, neovisno o
tome što je bio poslan poziv za sudjelovanje svim studentskim udrugama
Sveučilišta u Rijeci.

Ema Karmelić – Ured za međunarodnu suradnju:
Predložena su četiri nova člana ureda Damir Sila-Zih, Šimun Rogoznica, Deni Oreb
i Dora Župan, te je u postupku raspisivanje Natječaja za razmjene. Dvije razvojne
razmjene, odabrana su dva kandidata od šest prijavljenih, a izabrane su Ana Bura
i Vlatka Matkovec.

ZAKLJUČCI Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSUR su jednoglasno prihvaćeni.

4. predstavljanje projekta PointMe
Davor Peić počinje s prezentacijom aplikacije PointMe. Govori o pogodnostima
koje SZSuR može imati od aplikacije. U timu je 6 studenata koji rade na razvoju
aplikacije. Slaba informiranost studenata o aktivnostima studentskog zbora i
RASPRAVA drugih studentskih informacija, želja je informirati studente kroz zanimljiv
sadržaj, a od sponzora prikupiti novac za daljnji razvitak projekata. Poslovni
subjekt postavlja uvjet i korisnik nađe nagradu koja mu se sviđa te obavi zadatak
te osvoji nagradu.

Zaključak je da je potrebno da studenti znaju da aplikacija postoji, te će se
krenuti u daljnji razvoj i suradnju. Svi premalo koristimo sve vidove društvenih
mreža za promociju kako rada studentskih organizacija tako i studentskog
zbora.
ZAKLJUČCI U ovom slučaju se koriste resursi StartUp-a kojeg Grad Rijeka nudi, studenti
sveučilišta u Rijeci rade u tom StartUp-u, a pogotovo kad su studenti s različitih
fakulteta, bitno je da se zna da takve stvari postoje i uspijevaju te da se mogu
javiti odgovornim ljudima u StartUp-u te je naša zadaća da to općenito
potičemo, zaključio je Aleksandar Šušnjar.

5. Financijski izvještaji predsjednika SZ
Predsjednik konstatira da sve sastavnice nisu dostavile izvještaje, svim
prisutnima izvještaj je prezentiran na projektoru te dostavljen na e -mail.
Predstavnici sastavnica koji su dostavili izvještaje pojasnili su usmeno svoje
izvještaje.
RASPRAVA
Za iduće izvještaje postojat će standardizirana tablica za kreiranje izvještaja.
Radi se o izvještaju od 1. srpnja 2014. g. do 31. prosinca 2014. g.
Magdalena Spudić postavlja upit kad su sredstva uplaćena od strane SzSuR -a
sastavnicama, a Slobodan Šolaja odgovara da je 12. siječnja izvršena uplata

studentskim zborovima sastavnica. Kruno Topolski postavlja upit oko uplate za
Studentski zbor Zdravstvenih studija, a Aleksandar Šušnjar odgovara da su
sredstva uplaćena Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te da je potrebno
zatražiti od Medicinskog fakulteta da doznači sredstva koja su trebala biti
doznačena Fakultetu zdravstvenih studija.
Lovro Liverić kazuje da je ovo najdetaljniji izvještaj koji je ikad dan.

ZAKLJUČCI Izvještaji su jednoglasno usvojeni.
6. organizacija Student Day Festivala
O prijedlogu izmjene vizuala govorila je ranije Marijana Vargić. Magdalena Spudić
govori zašto za dosadašnje sastanke nisu svi obaviješteni, na što Aleksandar
Šušnjar odgovara da zbog operativnosti rada sastanci su vođeni s užim
organizacijskim krugom ljudi, a ovom prilikom se svi obavještavaju. Marijana
Vargić zadužena je za Culture Week, Roberta Dragičević za sportska događanja,
a Slobodan Šolaja za predstavljanje udruga.
RASPRAVA Planirana je izrada bannera koji bi bio postavljen iznad Korza kako bi se označilo
područje aktivnosti u sklopu SDF.
Magdalena Spudić ističe da je potrebno povećati vidljivost SzSuR-a u promociji
SDF-a.
Predsjednik zadužuje Aleksandru Ignatoski da zajedno s Kombinatom zaduženim
za PR SDF-a radi na razvoju nagradne igre SDF-a.

ZAKLJUČCI Idućih tjedana organizirati će se sastanci vezano za organizaciju SDF-a
7. rasprava o dopuštenom broju upisanih ECTS bodova
Radi se o upisivanju dodatnih ECTS (više od 60). Ljubica Pavlović poslala je dopis
u kojem je istakla problem studenata Tehničkog fakulteta te su tom prigodom
pripremili i prezentaciju. Prijedlog studenata Tehničkog fakulteta je da se pored
pravila koje kaže da je dozvoljeno odstupanje od 5 posto dozvoli upis jednog
dodatnog predmeta. Na integriranim studijima to bi bilo 15 ECTS, tj. na medicini
s obzirom da traje 6 godina taj broj bi iznosio 18 ECTS, na preddiplomskim
studijima 9 ECTS što se može gledati kao tri manja predmeta. Na Tehničkom
RASPRAVA
fakultetu koji je diplomski studij problem može predstavljati iz razloga što studij
traje dvije godine te 5 posto iznosi 6 ECTS, a predmeti većinom iznose više od 6
ECTS ne postoji mogućnost prenošenja predmeta već dolazi do ponovnog
upisivanja iste godine zbog nemogućnosti upisivanja većeg broja ECTS-a.
Prijedlog je da se dozvoli upis jednog predmeta.
Josip Aničić ističe kako na Medicinskom fakultetu ne postoje takvi problemi.

Do iduće sjednice u četvrtom mjesecu svi su obvezni pogledati Pravilnik o
ZAKLJUČCI studijima te raspraviti na svojim sastavnicama što i kako izmijeniti te će na
idućoj sjednici biti tematska točka izmjena pravilnika.

8. razno
Imenovanje člana Fonda Aleksandar Abramov. Aleksandra Ignatoski prelaže
Krunu Topolskog.
Aleksandar Šušnjar postavlja pitanje ima li zainteresiranih ili drugih prijedloga za
imenovanje člana Fonda Aleksandar Abramov. Lovro Liverić javlja se za člana
fonda Aleksandar Abramov.
Potvrđivanje imenovanja članova povjerenstva za dodjelu rektorove nagrade:
- Povjerenstvo za dodjelu nagrade za znanstveni rad, predlaže se Igor
Salopek.
RASPRAVA
- Povjerenstvo za studentski aktivizam i volonterstvo, Kruno Topolski i
Magdalena Spudić.
- Povjernestvo za nagrade za sport, predlaže se Anamarija Kovačević.
Kruno Topolski postavlja pitanje oko popisa menija na engleskom jeziku u
studentskim menzama, s obzirom na sve veći broj studenata koji dolaze na
Erasmus u Rijeku.
Prenamjena sredstava za projekt Građevinijada, Primatijada i Studentski kviz.

Zbog namjere prijavljivanja na isti Fond, Kruno Topolski odbija imenovanje, te
se jednoglasno prihvaća imenovanje Lovre Liverića. Jednoglasno se prihvaća
imenovanje predloženih članova povjerenstva za dodjelu rektorove nagrade.
ZAKLJUČCI Aleksandar Šušnjar na postavljeno pitanje Krune Topolskog oko menija na
engleskom jeziku odgovara da je već zakazao sastanak s predstavnicima
Studentskog Centra i prorektoricom za studente i studentska pitanja.
Prenamjene se jednoglasno prihvaćaju unutra već odobrenih stavki.

Sjednica završava u 18:15 sati.

Zapisnik sastavio:
Slobodan Šolaja

Predsjednik SZSuR-a:
Aleksandar Šušnjar

Zapisnik ovjerili: 1. Zapisnik je ovjeren na 11. sjednici SzSuR-a.
2. -

