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USVAJANJE DNEVNOG REDA 

SJEDNICE 

 

RASPRAVA Predsjednica SZ FZSRI predlaže usvajanje Dnevnog reda . 

ZAKLJUČCI Jednoglasnom odlukom Dnevni red je usvojen. 

   

 

 

USVAJANJE NESLUŽBENOG 

ZAPISNIKA X. SJEDNICE SZ FZSRI 
 

RASPRAVA 
Predsjednica SZ FZSRI predlaže usvajanje neslužbenog zapisnika X. sjednice SZ 

FZSRI. 

ZAKLJUČCI Jednoglasnom odlukom neslužbeni zapisnik X. sjednice SZ FZSRI je usvojen. 

 

 

 
IZVJEŠTAJ PREDSJEDNICE SZ 

FZSRI 
 

RASPRAVA 

Studentski zbor Sveučilišta u rijeci organizira  akciji dobrovoljnog darivanja krvi na 

Kampusu. 

Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci usvojen je pravilnik o dodatnoj ispravi, 

odnosno dodatku diplome kojim studenti stječu relevantne kompetencije. 

Predsjednica upoznaje Skupštinu s načinom podnošenja zahtjeva za dodatnu ispravu. 

SZSUR u 5 mjesecu  organizira sudjelovanje na utrci WINGS FOR LIFE koja se 

svake godine održava u 5.mjesecu u Zadru. U planu je omogućiti studentima 



Sveučilišta da trče na Autodromu Grobnik, a ukoliko organizator to ne dozvoli 

organizirati će se prijevoz studenata na utrku u Zadar. 

Odbor za Kvalitetu Sveučilišta u Rijeci na zadnjoj sjednici ističe problem 

nedovoljnog ispunjavanja evaluacijskih anketa o čemu je na sjednici SZSURA 

izvijestio Predsjednik SZSUR-a. Predsjednica iznosi primjere drugih Fakulteta na 

koji način su potaknuli studente da ispunjavaju Evaluacijske ankete, ta otvara 

raspravu s Članovima skupštine kako bi iznijeli svoje ideje kako motivirati studente 

da ispunjavaju ankete. 

Predsjednica upoznaje članove Skupštine s izmjenama vezanim uz prijave završnih 

radova. 

U Veljači će se provesti evaluacija studentskih predstavnika. 

ZAKLJUČCI Jednoglasnom odlukom Izvještaj predsjednice je usvojen. 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ PREDSTAVNIKA 

STUDENATA U SZ FZSRI 

 

RASPRAVA 

Predstavnica Izvanrednog preddiplomskog studija Sestrinstva iznosi da imaju 

studenticu koja odbija nositi masku, cijepljenje i testiranje na Covid te je studentici 

omogućeno praćenje nastave Online. Ostali studenti ovim postupkom su izrazili 

svoje nezadovoljstvo 

Predstavnica redovnog preddiplomskog studija Radiološke tehnologije iznosi 

problem koji se javio na prvoj godini Radiološke tehnologije nakon što je došlo do 

preraspodijele kolegija po semestrima. Naime kolegij Radiološka anatomija koji je 

prije bio u II. semestru, prebačen je na I. semestar. U I. semestru studenti slušaju 

kolegij Anatomija, zbog čega je studentima teško pratiti oba kolegija. 

ZAKLJUČCI 
Predsjednica će uputiti upit upravi s prijedlogom da se kolegiji iduće akademske 

godine izvode kao što je bila praksa prijašnjih godina. 

   

 

 

IMENOVANJE STUDENTSKE 

PRAVOBRANITELJICE FZSRI-A 
 

RASPRAVA 
Na raspisani natječaj se javila Dora Savicki studentica 2. godina preddiplomskog 

studija primaljstva. 

 

ZAKLJUČCI 

Jednoglasnom odlukom za mjesto studentska pravobraniteljica FZSRI-a  izabire se  

Dora Savicki studentica 2. godina preddiplomskog studija primaljstva. 

 

 

 
ONLINE NASTAVA- OTVORENA 

RASPRAVA 
 

RASPRAVA 

Predstavnica Diplomskog studija Menadžment u Sestrinstvu, Zaštita i promocija 

mentalnog zdravlja i Kliničkoga nutricionizma u ime studenata uputila je zahtjev 

predsjednici studentskoga zbora za prelazak na Online nastavu zbog pogoršanja 

epidemiološke situacije. Predsjednica SZ FZSRI provela je anketu između svih 

izvanrednih preddiplomskih i diplomskih studija o tome žele li online nastavu. 

Upućena je zamolba upravi fakulteta i ista će biti iznesena na Fakultetskom vijeću  

27.01.2022. 

Rezultati ankete izneseni su članovim Skupštine SZ FZSRI. U otvorenoj raspravi 

predstavnici iznose svoje mišljenje o važnosti prelaska na online nastavu.  

ZAKLJUČCI 
Na sjednici Fakultetskoga vijeća iznest će se zamolba za prelazak na online 

nastavu. 
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U Rijeci, 24.01.2022. 


