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Rijeka,  24. ožujka 2014.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 63. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u ponedjeljak, 24. ožujka 2014. godine sa početkom u 12,00 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  
Privitak na 
SPP portalu 

2. Ovjera Zapisnika s  62. sjednice Senata održane 18. ožujka 2014. godine 
Privitak na 
SPP portalu 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 
Privitci 

kontinuirano 

4.  

Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja i naslova professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Mati Sršenu, umirovljenom 
profesoru sa Građevinskog fakulteta  i imenovanje Stručnog povjerenstva 
za ocjenu prijedloga 

 

Privitak na 
SPP portalu 

5. 

Usvajanje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena sastavnica Sveučilištu u 2014. godini temeljem kojih se donose 
suglasnosti Rektora o raspisivanju natječaja/ zahtjevi za suglasnošću 
Ministarstvu 

Privitci 
kontinuirano 

6. 
Povjera izvođenja nastave/dijela nastave uglednim inozemnim 
profesorima i stručnjacima na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci: 

 

 

6.1. 
Dr. sc. Petri Došenović Bonča, dijela nastave iz predmeta Microeconomics 
I i Microeconomics II za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. 

 

Privitak na 
SPP portalu 

6.2. 
Dr. sc. Wolfgangu Karlu Härdleu, dijela nastave iz predmeta Risk 
Managament za ak. god. 2014./2015. i 2015./2016.  

Privitak na 
SPP portalu 

6.3. 
Dr. sc. Andreju Kumaru, nastave iz predmeta Makroekonomija EU, 
Međunarodne trgovinske strategije i Int. Trade Strategies za ak. god. 
2013./2014. i 2014./2015.   

 

Privitak na 
SPP portalu 

6.4. 
Dr. sc. Xavieru Richetu, dijela nastave iz predmeta International 
Economics i Macrosystem of the EU za ak. god. 2014. /2015. 

Privitak na 
SPP portalu 

6.5. 
Dr. sc. Mark David Witteu, dijela nastave iz predmeta International 
Economics i Macrosystem of the EU za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. 

Privitak na 
SPP portalu 

7. Upisi na studije:  

7.1. 

Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji 
će u 2014./2015. akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog studija, diplomskog 
sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 

 

 

Privitak na 
SPP portalu 

7.2. Prijedlog odluke u upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih  
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sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. 

Privitak na 
SPP portalu 

7.3. 
Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade za 
studentski znanstveni/umjetnički rad (3 nagrade) 

Privitak na 
SPP portalu 

8. 
Odluka o upisnim kvotama za poslijediplomske specijalističke i doktorske 
studije za akademsku godinu  2014./2015. 

Privitak na 
SPP portalu 

8.1. 
Odluka o izmjeni studijskog programa poslijediplomskog doktorskog 
studija „Ekonomija i poslovna ekonomija“, Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

 

Privitak na 
SPP portalu 

 

9. Izmjene i dopune studijskih programa:  

9.1. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni poslijediplomskog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja 

Privitak na 
SPP portalu 

 

9.2. 
Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Računarstvo Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

9.3. 
Izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Poslovna ekonomija, smjer: Međunarodno poslovanje Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 

Privitak na 
SPP portalu 

9.4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni poslijediplomskog doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 

 

Privitak na 
SPP portalu 

10. 
Prijedlog Odluke o izmjeni člana Povjerenstva za evaluaciju 
poslijediplomskih studija, prof. dr. sc. Edita Čulinović (u.z. prof. dr. sc. 
Vesne Tomljenović) 

 

Privitak na 
SPP portalu 

11.  Opći akti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica:  

11.1. 
Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kreditiranju zaposlenika 
Sveučilišta u Rijeci  

Privitak na 
SPP portalu 

12. Financijske odluke:  

12.1. 
Financijski izvještaji Sveučilišta u Rijeci za 2013. godinu (bilanca, izvještaj 
o prihodima i rashodima i primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u 
vrijednosti i obujmu imovine i obveza i bilješke uz financijske izvještaje) 

 

Privitak na 
SPP portalu 

12.2. 
Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-
RAS) za 2013. godinu Sveučilišta u Rijeci (ukupno sastavnice) 

Privitak na 
SPP portalu 

12.3. 
Prijedlog proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2014. 
godinu 

Privitak na 
SPP portalu 

13. Studentski izbori  

13.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

13.2. 
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika za provedbu izbora predstavnika 
studenata 

Privitak na 
SPP portalu 

13.3. Usvajanje Odluke Rektora o raspisivanju studentskih izbora 
Privitci 

kontinuirano 

13.4. 
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Izbornog Povjerenstva za izbor 
studentskih predstavnika iz redova nastavnika 

Privitci 
kontinuirano 

13.5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore 
Privitci 

kontinuirano 

14 
Prijedlog odluke o prihvaćanju procjene Savjeta za kvalitetu o 
ispunjavanju uvjeta  Ekonomskog fakulteta iz Pisma očekivanja 

Privitak na 
SPP portalu 

15. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava temeljem članka 140. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci (prihodi sastavnica iz 2010., 2011. i 2012.) 

 

16. 
Suglasnost na osnivanje Centra za inovativnost i transfer znanja 
Ekonomskog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci društvo s ograničenom 
odgovornošću 

Privitak na 
SPP portalu 



17. Razno 
 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin 


