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Rijeka,  27. svibnja 2014.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 66. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 27. svibnja 2014. godine sa početkom u  09,00 sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u 

Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s  65. sjednice Senata održane 29. travnja 2014. godine 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 

4. 
Pokretanje izbora za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u 
Rijeci prof. dr. sc. Miljenku Uraviću, dr. med. i imenovanje Stručnog 
povjerenstva za ocjenu prijedloga 

5. 
Potvrda izbora prof. dr. sc. Eduarda Kunšteka za dekana Pravnog  fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

6. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje: 

6.1. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru dr. sc. 
Sanje Bojanić u znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija 
kulture na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Gluma i mediji“ 

7. Izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje: 

7.1. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Andreja 
Mirčeva u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom 
području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti (bez 
zasnivanja radnog odnosa) 

8. Izmjene i dopune studijskih programa: 

8.1. 
Izmjene i dopune studijskih programa Odjela za matematiku Sveučilišta u 
Rijeci: 

8.1.1. Diplomskoga sveučilišnog  studija  Diskretna matematika i primjene 

8.1.2. Diplomskoga sveučilišnog  studija  Matematika  (nastavnički smjer) 

8.1.3. Diplomskoga sveučilišnog  studija  Matematika i informatika (nastavnički smjer) 

8.2. 
Izmjene i dopune studijskih programa Odjela za informatiku Sveučilišta u 
Rijeci: 

8.2.1. Diplomskoga sveučilišnog studija Informatika (nastavnički smjer) 

8.2.2. 
Diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Informatika (nastavnički 
smjer) 

8.3. Izmjene studijskog programa Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci: 

8.3.1. Diplomskoga sveučilišnog studija Fizika 

8.4. 
Izmjene i dopune studijskih programa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
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8.4.1. 

a) u kategoriji ispod 20% 

-  preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija  Filozofija 

-  diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija  Filozofija 

-  preddiplomskoga sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski 

jezik i književnost 

-  preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i 

književnost 

-  diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog  studija Hrvatski jezik i 

književnost 

-  diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i 

književnost 

-   diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 

-   diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija 

-   preddiplomskoga sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 

-   preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija 

-   diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

umjetnosti (opći smjer) 

b) u kategoriji od  21% do 50% 

-   preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

-   diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

8.5. 
Izmjene i dopune studijskih programa Akademije primijenjenih umjetnosti 
Sveučilišta u Rijeci: 

8.5.1. Preddiplomskoga sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 

8.5.2. Diplomskoga sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 

8.5.3. Diplomskoga sveučilišnog studija Medijske umjetnosti i prakse 

9. 

Odluka o izmjeni Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. od 24. 3. 2014.  (izmjena 
kvota za FMTU) 

10. 
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za izvrsnost u akademskoj godini 
2013./2014. 

11. Opći akti Sveučilišta u Rijeci i sastavnica: 

11.1.1. 
Suglasnost na dopunu Odluke o osnivanju Fakulteta zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Rijeci 

11.1.2. 
Suglasnost na izmjene i dopune Privremenog statuta Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Rijeci  

11.1.3. 
NADOPUNA 

Suglasnost Senata na produljenje mandata privremenom dekanu Fakulteta 
zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Alanu Šustiću, dr. med. 

11.2. 
Odluka o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 
Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

11.3. 
Nacrt Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora (za 
javnu raspravu) 

11.4. Nacrt Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata  (za javnu raspravu) 

12. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti Senata na osnivanje Centra za održivi razvoj 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci d.o.o. 

13. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti Senata na osnivanje Centra za logiku, 
metodologiju i teoriju odlučivanja pri Odsjeku za filozofiju kao ustrojbene 
jedinice Filozofskog fakulteta u Rijeci 

14. 
Suglasnost Senata prof. dr. sc. Peri Lučinu, rektoru Sveučilišta u Rijeci za 
poduzimanje pravnih radnji iznad 500.000,00 kn: 

14.1. 
Za provođenje postupaka javnih nabava i sklapanje Ugovora za nabavku opreme 
prema  projektu „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u 
Rijeci“ u iznosu od 180.182.048,91 kn  

14.2. 
Za provođenje postupaka javnih nabava i sklapanje ugovora za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju Centra za translacijsku medicinu (TransMedRi) 
prema projektu TransMedRi u iznosu od 6.399.085,00 kn 

14.3. Za davanje ovlasti Primorsko-goranskoj županiji za pokretanje i provođenje 



NADOPUNA postupak javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora na adresi Janka Polić 
Kamova 19, Rijeka 

14.4. 
NADOPUNA 

Za financiranje izrade znanstvene i kliničke studije „Effect of pma zeolite on 
bone metabolism“ 

14.5. 
NADOPUNA 

Za provođenje postupaka javnih nabava i sklapanje ugovora za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju Sportske dvorane 

14.6. 
NADOPUNA 

Za provođenje postupaka javnih nabava i sklapanje ugovora za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju Sveučilišne knjižnice 

14.7. 
NADOPUNA 

Za provođenje postupaka javnih nabava i sklapanje ugovora za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju Ekonomskog fakulteta  

15. 

Suglasnost Senata prof. dr. sc. Serđi Kosu, dekanu Pomorskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za 
provođenje postupka nadogradnje i proširenja brodostrojarskog simulatora 
KONSBERG NC PPT 2000 

16. Potvrda izbora u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora: 

16.1. 
NADOPUNA 

Prof. dr. sc. Branko Šestan, trajno 

17. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 

17.1. 
NADOPUNA 

Prof. dr. sc. Jasminka Pavelić, trajno 

18. 
NADOPUNA 

Suglasnost Senata prof. dr. sc. Eduardu Kunšteku, dekanu Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za 
provođenje postupka obnove fasade (izrada toplinske izolacije i izmjena vanjske 
bravarije), uređenja unutrašnjosti dvorana za predavanja te nabavke računala i 
računalne opreme 

19. Razno  

                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin 


