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Rijeka, 28. siječnja 2014.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 60. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 28. siječnja 2014. 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. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s  59. sjednice Senata održane 17. prosinca 2013. godine 

3. Izvješća Rektora, prorektora i predstavnika studenata 

4. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 

 - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: 

4.1. Prof. dr. sc. Slavomir Vukmirović, 5 godina  

       -      Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

4.2. Prof. dr. sc. Ana Vizjak, 5 godina  

4.3. Prof. dr. sc. Rade Knežević, 5 godina  

5. Studijski programi: 

5.1. 
Prijedlog odluke o izmjenama stručnog studijskog programa Primaljstvo 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

5.2. 

Prijedlog odluke o izmjeni broja mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih 
sveučilišnih,  integriranih sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) te 
preddiplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 
akademskoj godini 2014./2015. – Građevinski fakultet 

5.3. 
Prijedlog odluke o priznavanju materinskog jezika položenog u sklopu završnog 
vanjsko vrednovanog ispita (DM) u inozemstvu umjesto Hrvatskog jezika 
položenog u sklopu državne mature u RH.   

6. Natječaji za stipendiranje studenata: 

6.1. 

Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu stipendija za izvrsnost redovitim 
studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih te 
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u 
Rijeci i raspisivanje Natječaja za 2013./2014. godinu 

6.2. 

Donošenje odluka o kriterijima i tekstovima natječaja za:  
1) dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci koji studiraju na 
preddiplomskim i diplomskim studijima u tehničkim, biomedicinskim, 
biotehničkim i prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom 
području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja za pokriće 
troškova participacije u 2013./2014. akademskoj godini; 
2) dodjelu 30 stipendija studentima diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci za 
pokriće troškova života u 2013./2014. akademskoj godini; 
3) dodjelu 30 stipendija studentima preddiplomskih i diplomskih studija 
Sveučilišta u Rijeci namijenjena promicanju socijalne dimenzije visokog 
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obrazovanja za pokriće troškova života u 2013./2014. akademskoj godini; 
4) dodjelu 30 stipendija stranim studentima preddiplomskih i diplomskih studija 
Sveučilišta u Rijeci koji nisu državljani zemalja članica EU za pokriće troškova 
života u 2013./2014. akademskoj godini; 

7. Opći akti Sveučilišta i njegovih sastavnica: 

7.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima (javna rasprava) 

7.2. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora u 
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 
zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci 

7.3. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju rada 
studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija 

8. 
Prijedlog Odluke o oslobađanju od pohađanja nastave i polaganja ispita  
na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Medicinska  
kemija za studenticu – Sanju Šale, dr.med. 

 

9. Državni proračun Sveučilišta u Rijeci: 

9.1. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za vanjsku suradnju za akademsku 
2012./2013. godinu 

9.2.1. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja iz Državnog proračuna u 
2013. godini iz aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

9.2.2. 
 

Programsko i financijsko izvješće Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2013. 
godinu 

9.3. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Državnog proračuna za financiranje 
rashoda poslovanja u 2014. godini iz aktivnosti A621002  

9.4. 
Prijedlog Odluke o financiranju rashoda za kapitalna ulaganja u 2014. godini iz 
aktivnosti K320676 Sveučilište u Rijeci 

9.5. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za tekuće i investicijsko održavanje iz 
aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

9.6. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za financiranje stipendija za izvrsnost 
akademske 2013./2014. godine iz Državnog proračuna, aktivnosti A621002 
Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci u 2014. godini 

10. 
 

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

11. Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci: 

11.1. 

Prof. dr. sc. Peri Lučinu, rektoru Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Joži Periću, 
dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za sklapanje 
ugovora o dodjeli novčanih sredstava iz proračuna za izgradnju glavne ceste 
(FMTU) 

11.2. 
Prof. dr. sc. Joži Periću, dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u Opatiji poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za izradu 
glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za rekonstrukciju FMTU  

11.3. 
Prof. dr. sc. Serđi Kosu, dekanu Pomorskog fakulteta u Rijeci za poduzimanje 
pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za oročenje novčanih sredstava Fakulteta u 
poslovnoj banci tokom 2014. godine  

11.4. 
 

Prof. dr. sc. Joži Periću, dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u Opatiji za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za 
oročavanje sredstava za financiranje započetih aktivnosti i za prijenos sredstva 
Gradu Opatiji radi pripreme izgradnje pristupne ceste 

11.5. 
 

Prof. dr. sc. Alanu Šustiću, dekanu Medicinskog fakulteta u Rijeci za poduzimanje 
pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za oročenje novčanih sredstava Fakulteta u 
poslovnoj banci tokom 2014. godine 

12. Nacrt Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. (javna rasprava) 



 

13. 
 

Potvrda odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Studentskog centra Rijeka na 
mandatno razdoblje od 4 godine 

14. 
 

Povjera izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima i stručnjacima na 
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog 
razvoja“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

14.1. 
 

Profesoru Larryu Dwyeru, PhD, School of Marketing, Australian School of 
Business, Univeristy of New South Wales, Australija iz predmeta „Planiranje 
održivog razvoja turizma“ 

14.2. 
 

Profesoru William C. Gartneru, PhD, University of Minnesota, USA, iz predmeta 
„Model koncepcije razvoja u turizmu“ 

14.3. 
 

Red. prof. dr. Joži Damijanu, Univerza z Ljubljani, Ljubljana, Slovenija iz predmeta 
„Ekonomika razvoja novog vremena i upravljanja izazovima“ 

14.4. 
 

Ireni Ateljević, PhD, Wageningen University, Nizozemska iz predmeta „Turistički 
projekti i utjecaj na okoliš“ 

14.5. 
 

Dr. Sonja Sibila Lebe, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor iz predmeta „E-
business u turizmu“ 

15. 

 

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u 
znanstvenom području humanističkih znanosti za potrebe preddiplomskog 
sveučilišnog studija „Gluma i mediji“ Sveučilišta u Rijec 

16. 

 

Povjera izvođenja nastave uglednom inozemnom profesoru Francu Tomasiu na 
preddiplomskom studiju talijanskog jezika i književnosti iz predmeta "Filologija i 
kritika" koji se ustrojava i vodi pri Filozofskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 
godini 2013./2014. 

17. Tematska točka: prezentacija integriranog knjižničnog sustava 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin 


