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DNEVNI RED
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5.

Usvajanje dnevnoga reda
Ovjera zapisnika prethodne sjednice
Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSuR
Izbor predsjednika SzSuR za mandatno razdoblje ak. god. 2015./2016.
Izbor zamjenika predsjednika SzSur za mandatno razdoblje ak. god.
2015./2016.
6. Imenovanja i prijedlozi imenovanja SzSuR u sveučilišna tijela
6.1. Senat Sveučilišta u Rijeci
6.2. Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
6.3. Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice
6.4. Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
6.5. Radno tijelo za sudjelovanje u organizaciji Europskih sveučilišnih igara
7. Raspisivanje natječaja za urede SzSuR

8. Razno
1. USVAJANJE DNEVNOG REDA
RASPRAVA

Predsjednik Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje dnevnog reda sjednice
23. 09. 2015. g.

ZAKLJUČCI
Novi dnevni je red prihvaćen jednoglasno.

2.
OVJERA
ZASPISNIKA
PRETHODNE SJEDNICE
RASPRAVA

Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje zapisnika prethodne sjednice.

ZAKLJUČCI
Zapisnik prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

3. IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA
VODITELJA UREDA SZSUR

RASPRAVA

I

Izvještaj za međunarodnu suradnju
Molba – Šimun Rogoznica – troje članova IAESTE – za odlazak u Švedsku
potražuju troškove za po osobi 460 kn 1380,00 kn. Prijedlog voditeljice
ureda je da se molba usvoji. Prilog 1.
Molba je jednoglasno usvojena.
Voditeljica predlaže organizaciju tribine vezano za tekuću situaciju s
izbjeglicama na teritoriju RH.
Aničić Josip – obavještava sve da Medicinski fakultet organizira akciju u
kojoj će liječnici s fakulteta otići pomoći izbjeglicama. A u ponedjeljak i
utorak će se vršiti prikupljanje stvari prema unaprijed objavljenom popisu.
Aleksandra Ignatoski – napominje da će se tribina na temu ISIL održati
početkom 10. mjeseca.
Prijedlog za održavanje tribine je da se održi sredinom listopada.
Ema Karmelić je zadužena za koordinaciju vezano za tribinu.
Ured za kulturu i zabavu
Marijana Vargić je diplomirala – te predstavlja Vijeku Kiša studenta
Akademije primjenjenih umjetnosti kao predstavnika u SzSuR.
Ured za PR
Aleksandra Ignatoski – moli sve da jave veličinu majica za Ribroo.
Raspisati će se natječaj za novinarske radove te je tekst predstavljen
Skupštini.

Ured za udruge
Slobodan Šolaja – Sajam stipendija održat će se 15. listopada 2015. g.
Izvještaj predsjednika
Zbog potrebe angažiranja što većeg broja volontera za EUG2016 minimalno
400 do 600 volontera dok je idealan broj 800 volontera.
Potrebno je da se svi članovi SzSuR aktivnije uključe u promociju EUG2016.
Izborni kolegij će se otvoriti na FFRI te će se upisivanje istog biti moguće
neovisno o sastavnici na kojoj je student upisan, za sad je potrebno da se
ECTS-bodovi koji će biti ostvareni polaganjem ovog kolegija ulaziti u 60
ECTS bodova koje student ostvaruje u jednoj akademskoj godini.
Brucošijada će se održati 23. listopada 2015. g. – no zbog sigurnosnih
razloga neće bit održana u garaži FFRI kao proteklih godina, već u
Exportdrvu.
Izvođači će biti Night Express band, a u planu su i drugi izvođači.
Potrebno je javiti tko će od studenata po sastavnici ići u kamp po jedan po
sastavnici, no s onih kojih ima više prijavljenih ići će i više studenata.
S obzirom na broj prijavljenih od 126 probit će se proračun te će se morati
raditi rebalans projekta.
Vezano za smještaj i zaradu, prihodi ostvareni od studentskog rada bi se
trebali ubrajati u prihode ostvarene u kućanstvu, te je potrebno osmisliti
model na koji će se to vrednovati.
Sastanak vezano za stipendije održan je u MZOS te će biti značajno veći broj
stipendija, ukupno 11000 stipendija.
Vezano za programske ugovore – kopirati iz zapisnika HSZ.
SENAT – je prihvatio prvi i drugi dio prijedloga HSZ-a, dok je treći
prihvaćen uvjetno.
Iz HSZ – smišljen je niz od 12 pitanja političkim strankama ključnih za
obrazovanje. Cilj akcije je staviti fokus kampanje i javnosti na obrazovanje.

ZAKLJUČCI Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSUR su jednoglasno prihvaćeni.

4. IZBOR PREDSJEDNIKA SZSUR ZA
MANDATNO RAZDOBLJE AK. GOD.
2015./2016.
RASPRAVA

ZAKLJUČCI

Za predsjednika SzSuR u mandatnom razdoblju ak. God. 2015./2016.
predložen je Aleksandar Šušnjar.

Aleksandar Šušnjar jednoglasno je potvrđen za predsjednika za mandatno
razdoblje ak. god. 2015./2016.
5.
IZBOR
ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA
SZSUR
ZA
MANDATNO RAZDOBLJE AK. GOD.

2015./2016.

RASPRAVA

Za zamjenicu predsjednika SzSuR predložena je Aleksandra Ignatoski.

ZAKLJUČCI Potvrđena za zamjenicu predsjednika s jednim suzdržanim glasom.

6. IMENOVANJA I PRIJEDLOZI
IMENOVANJA
SZSUR
U
SVEUČILIŠNA TIJELA
RASPRAVA
6.1. Senat Sveučilišta u Rijeci
6.2 Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
6.3. Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice
6.4. Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
6.5. Radno tijelo za sudjelovanje u organizaciji Europskih sveučilišnih igara

ZAKLJUČCI
6.1. Senat Sveučilišta u Rijeci
Predstavnik – Josip Aničić - zamjenica Ema Karmelić
Predstavnik – Aleksandar Šušnjar – Aleksandra Ignatoski
Predstavnik – Slobodan Šolaja – Šimun Rogoznica
Predstavnik postdiplomaca – Danko Žitinić – Andrea Mešanović
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
6.2 Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
Predstavnik – Aleksandar Šušnjar – zamjenik Ema Karmelić
Predstavnik – Aleksandra Ignatoski – zamjenik Magdalena Spudić
Prijedlog je usvojen jednoglasno .
6.3. Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice

Kristina Vrbanec
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
6.4. Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
Predstavnik Aleksandra Ignatoski
Predstavnik Magdalena Spudić
Prijedlog je usvojen s jednim glasom suzdržan.
6.5. Radno tijelo za sudjelovanje u organizaciji Europskih sveučilišnih igara
Predložen je Ljubomir Požder.
Ako je netko drugi zainteresiran ili zna nekoga da je voljan neka predloži i pošalje mail na
ured@sz.uniri.hr.
Magdalena Spudić predlaže Ivu Šaban.
Ante Jurjević se javlja no s obzirom na odsutnost iz Rijeke radi odlaska na Erasmus nije
siguran hoće li odsutnost utjecati na obavljanje dužnosti, no po povratku će se uključiti u rad.
S obzirom na prijedlog većeg broja ljudi, odlučeno je da će se odluka donesti na idućoj
sjednici.

7. Raspisivanje natječaja za urede SzSuR
RASPRAVA Raspisani su natječaji za:
1. Studentskog pravobranitelja
2. Ured za studentski standard
3. IT ured
4. Ured za kulturu i zabavu

ZAKLJUČCI

Potvrđeno je raspisivanje natječaja te će biti otvoreni do 28. listopada 2015.
g.
8. RAZNO

RASPRAVA
Slobodan Šolaja moli sve da popune kontaktni obrazac i prelazak na SPP SzSuR.
Aleksandar Šušnjar govori o ideji održavanja Studentskih izbora putem Studomata.
Postavljeno je pitanje vezano za novac koji treba biti uplaćen studentskim zborovima sastavnica
temeljem čl. 4. Pravilnika o financiranju rada SzSuR, studentskih udruga i drugih studentskih
organizacija.

ZAKLJUČCI
Slobodan Šoaja odgovara – na pitanje oko uplate novca sz sastavnica – novac će biti uplaćen u
narednih deset dana nakon provjere uplaćenih sredstava SzSuR-u.
Sjednica završava u 19:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Slobodan Šolaja

Zapisnik ovjerili: 1.
2.

Predsjednik SZSuR-a:
Aleksandar Šušnjar
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