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Rijeka,  29. travnja 2014.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 65. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 29. travnja 2014. godine sa početkom u  09,00 sati u prostorijama „Akvarija“  

(Multi-art centar), Kampus, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  
Privitak na 
SPP portalu 

2. Ovjera Zapisnika s  64. sjednice Senata održane 15. travnja 2014. godine 
Privitak na 
SPP portalu 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 
Privitci 

kontinuirano 

4. Izbor prorektora za poslovanje 
Privitak na 
SPP portalu 

5. 
Potvrda izbora prof. dr. sc. Tomislava Rukavine, dr. med. za dekana 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

6. Potvrda izbora redovitih profesora:  

   -   Odjel za matematiku:  

6.1. Prof. dr. sc. Dean Crnković, trajno 
Privitak na 
SPP portalu 

7.  Potvrda izbora redovitih profesora u naslovnom zvanju:  

   -    Odjel za fiziku:  

7.1. Prof. dr. sc. Petar Pervan, 5 godina 
Privitak na 
SPP portalu 

8. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Upravnog vijeća Sveučilišne 
knjižnice Rijeka  iz redova nastavnika  

Privitak na 
SPP portalu 

9. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci (promjena naziva ustanove na engleskom 
jeziku) 

Privitak na 
SPP portalu 

10.  Povjera nastave istaknutim inozemnim profesorima i stručnjacima:  

10.1. 

Prof. dr. sc. Kristini Sepčić , Univerza v Ljubljani, iz predmeta „Prirodni 
spojevi i njihova upotreba u famakologiji” na diplomskim sveučilišnim 
studijima „Istraživanje i razvoj lijekova“, „Biotehnologija u medicini“ i 
„Medicinska kemija“ na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 
akademskim godinama 2014./2015. i 2015./2016. 

 

Privitak na 
SPP portalu 

10.2. 

Dr. sc. Alfonzu Antoniu, izvanrednom profesoru Budapest College of 
Communication and Business, iz kolegija „Sustainable supply chain 
management“ na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ 
na Pomorskom fakultetu u Rijeci u akademskim godinama 2013./2014. i 
2014./2015. 

 

Privitak na 
SPP portalu 

11. Izmjene i dopune studijskih programa:  

 

   Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka 
Trg braće Mažuranića 10 • 51 000 Rijeka • Croatia 

Tel: (051) 406-500 • Fax: (051) 406-588 
http://www.uniri.hr 

 ured@uniri.hr 
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11.1. 
Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

11.2. 
Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 
Sestrinstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

11.3. 
Izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
studija Matematika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

12. Programi cjeloživotnog učenja:  

12.1. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja Akademije primijenjenih 
umjetnosti „Digitalno slikarstvo“ 

Privitak na 
SPP portalu 

12.2. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja Akademije primijenjenih 
umjetnosti „Terracota – uvodni tečaj keramike“ 

Privitak na 
SPP portalu 

12.3. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja Akademije primijenjenih 
umjetnosti „Tečaj slikarstva – tonsko i kolorističko slikarstvo“ 

Privitak na 
SPP portalu 

12.4. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja Akademije primijenjenih 
umjetnosti „Spektar – učenja u boji“ 

Privitak na 
SPP portalu 

12.5. 
Izmjene i dopune programa cjeloživotnog učenja „e-učenje u nastavnom 
procesu“ Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

13. 
Prijedlog odluke o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost u 2013./2014. 
akademskoj godini 

Privitak na 
SPP portalu 

14. 
 

Donošenje Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-
nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima 
na Sveučilištu u Rijeci 

Privitak na 
SPP portalu 

15.  
 

Prijedlog odluke o konačnoj raspodjeli sredstava doznačenih sukladno 
odredbi čl. 7. i 8. Ugovora o punoj subvenciji troškova studija u 
akademskoj godini 2013./2014. 

Privitak na   
SPP portalu 

16. 
NADOPUNA 

Dodjela počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. 
sc. Mati Sršenu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini 

Privitak na   
SPP portalu 

17. 
NADOPUNA  

Prijedlog Odluke o kriterijima i tekstu natječaja za  dodjelu financijske 
potpore kotizacije polaznika ljetnih škola koje se izvode na Sveučilištu u 
Rijeci za akademsku 2013./2014. godinu 

Privitak na   
SPP portalu 

18. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Upravnog vijeća 
Studentskog centra Rijeka iz redova nastavnika 

Privitak na   
SPP portalu 

19. Razno   

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin 


