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Rijeka,  17. lipnja 2013.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 

Pozivamo Vas na 54. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 18. lipnja 2013. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u 

Rijeci (Sala Senata), Trg braće Mažuranić 10, Rijeka  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Ovjera Zapisnika s  53. sjednice Senata održane 27. svibnja 2013. godine 
Privitak na 
SPP portalu 

2. Izvješće rektora, prorektora i  predstavnika Studentskog zbora 
Privitci 

kontinuirano 

3. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora   

         - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  

3.1. Prof. dr. sc. Alemka Markotić, 5 godina 
Privitak na 
SPP portalu 

 - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci  

3.2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, 5 godina 
Privitak na 
SPP portalu 

        -      Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci  

3.3. Prof. dr. sc. Nada Denona Bogović, trajno 
Privitak na 
SPP portalu 

3.4. Prof. dr. sc. Heri Bezić, trajno 
Privitak na 
SPP portalu 

4. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Upravnog vijeća Sveučilišne 
knjižnice Rijeka  iz redova studentskih predstavnika 

Privitak na 
SPP portalu 

 

5. 
Opći akti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica: 

 

5.1. Nacrt VI. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci 
Privitak na 
SPP portalu 

5.2. Suglasnost Senata na Pravilnik Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
Privitak na 
SPP portalu 

5.3. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih 
mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

5.4. 
Suglasnost Senata na Pravilnik Centra za napredne studije – Jugoistočna 
Europa i prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za napredne 
studije – Jugoistočna Europa 

Privitak na 
SPP portalu 

6. Izmjene i dopune studijskih programa: 
 

6.1. 

Izmjene i dopune studijskih programa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
- sveučilišnog preddiplomskog studija Elektroničke i informatičke 
tehnologije u pomorstvu 

 
 
 

Privitak na 
SPP portalu 
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- sveučilišnog preddiplomskog studija Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 
- sveučilišnog preddiplomskog studija Tehnologija i organizacija prometa  

6.2. 
Izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci 

 
Privitak na 
SPP portalu 

6.3. 

Izmjene i dopune studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
 a)u kategoriji od 21%-50%:  
- sveučilišni preddiplomski studij Kulturologija 
- sveučilišni diplomski studij Kulturologija 
b)u kategoriji do 20%:  
- sveučilišni preddiplomski studij Filozofija 
- sveučilišni preddiplomski studij Politehnika 
- sveučilišni preddiplomski  studij Talijanski jezik i književnost 
- sveučilišni preddiplomski  studij Njemački jezik i književnost 
- sveučilišni preddiplomski  studij Engleski jezik i književnost 
- sveučilišni preddiplomski studij Povijest 
- sveučilišni preddiplomski studij Povijest umjetnosti 
- sveučilišni preddiplomski studij Psihologija 
-sveučilišni preddiplomski studij Pedagogija (jednopredmetni i 

dvopredmetni) 
-sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij Hrvatski jezik i 

književnost 
- sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 
- sveučilišni diplomski  studij Povijest umjetnosti 
- sveučilišni diplomski studij Povijest 
- sveučilišni diplomski studij Filozofija (opći i nastavnički smjer) 
- sveučilišni diplomski  studij Engleski jezik i književnost 
- sveučilišni diplomski jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost - 

nastavnički smjer 
- sveučilišni diplomski jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost - 

opći smjer 
- sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost – 

nastavnički smjer 
- sveučilišni diplomski studij Psihologija 
- sveučilišni diplomski studij Politehnika i informatika 
- sveučilišni diplomski studij Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni) 
- studijski programi Nastavničkog modula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privitak na 
SPP portalu 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. 

Prijedlog novog studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija 
Medijske umjetnosti i prakse Akademije primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci – evaluacija prostornih i kadrovskih uvjeta za 
izvođenje studijskog programa, financijske analize visokoškolske 
institucije  i osiguranja kvalitete i praćenja uspješnosti izvedbe studijskog 
programa 

 
 

Privitak na 
SPP portalu 

 

6.5. 
Dopuna studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija 
Informatika Odjela za informatiku Sveučilištu u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

7. Poslijediplomski studijski programi: 
 

7.1. 
Oslobađanje od pohađanja nastave i polaganja ispita za studenticu 
doktorskog studija Biomedicina – Vedrana Braut, dr. med.dent. 

Privitak na 
SPP portalu 

7.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Povjerenstva za evaluaciju 
poslijediplomskih studija iz redova predstavnika studenata 

Privitak na 
SPP portalu 

7.3. Izmjene i dopune poslijediplomskih studijskih programa: 
 



7.3.1. 
Prijedlog odluke o dopuni studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Računovodstvo Ekonomskog fakulteta  Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

7.3.2. 
Prijedlog odluke o dopuni studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Ekonomija energetskog sektora Ekonomskog fakulteta  Sveučilišta u 
Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

7.3.3. 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta  Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

7.3.4. 
Prijedlog odluke o dopuni studijskog programa sveučilišnog poslijediplomskog  
doktorskog studija Informatika  Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

8. Usvajanje programa cjeloživotnog učenja: 
 

8.1. 

„Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za 
upis na sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva i sveučilišni 
diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike“ Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 
Privitak na 
SPP portalu 

8.2. 
„Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika“ Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

9. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci: 
 

9.1. Imenovanje članova novog Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
Privitci 

kontinuirano 

9.2. Akcijski plan provedbe Pravilnika o izdavaštvu – ppt prezentacija 
Privitak na 
SPP portalu 

10. Suglasnost Senata : 
 

10.1. 
Ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka za poduzimanje pravnih radnji 
iznad 400.000,00 kn 

Privitak na 
SPP portalu 

10.2. 
Rektoru Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji iznad 
500.000,00 kn (Ugovor o ustupanju prava vlasništva nad nekretninama – 
Sveučilište u Rijeci i Grad Opatija/Grad Opatija i Sveučilište u Rijeci) 

Privitak na 
SPP portalu 

11. Raspisivanje natječaja: 
 

11.1. 
Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u 
2012./2013. akademskoj godini 

Privitak na 
SPP portalu 

11.2. 
Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na 
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2013./2014.   

Privitak na 
SPP portalu 

12. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava temeljem članka 140. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci (prihodi sastavnica iz 2010., 2011. i 2012.) 

Privitak na 
SPP portalu 

13. Razno 
 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.  


