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Rijeka, 18. studenog 2014.   
  

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 
 

Pozivamo Vas na 72. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 18. studenog 2014. godine sa početkom u  09:00 sati na 

Rektoratu Sveučilišta u Rijeci (sala Senata, II. kat), Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 
 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika sa 71. sjednice Senata održane 20. listopada 2014. godine  

2.1. 
Odluka o uvjetima za produljenje ugovora o radu s nastavnicima kojima 
istekom akademske godine u kojoj su navršili 65. godina prestaje ugovor o radu 
radi odlaska u mirovinu 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 

4. 
Potvrda izbora novih članova Senata, iz redova znanstveno-nastavnih 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci: 

4.1. Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

4.2. Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

5. 
Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u 
Rijeci, Vinku Kandžiji, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini 

6. Potvrda izbora: 

6.1. U naslovno znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor/ica: 

 - Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci: 

6.1.1. Prof. dr. sc. Blaženka Melić, 5 godina  

          - Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci: 

6.2. U znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor/ica: 

         - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

6.2.1. Prof. dr. sc. Dora Smolčić – Jurdana, 5 godina 

6.2.2. Prof. dr. sc. Helga Maškarin – Ribarić, 5 godina 

7. Cjeloživotno obrazovanje: 

7.1. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Nastavničke kompetencije u 
visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju“, Filozofski 
fakultet 

7.2. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Nastavničke kompetencije u 
visokom školstvu: Vrednovanje znanja“, Filozofski fakultet 

7.3. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Razvoj mobilnih aplikacija“, 
Odjel za informatiku 
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7.4. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja  „Produkcija zvuka i glazbe“, 
Sveučilište u Rijeci 

7.5. 
Usvajanje programa cjeloživotnog obrazovanja  „Uvod u izradu projekata 
financiranih iz fondova EU –  online program obrazovanja“, Sveučilište u Rijeci 

8.  Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje  

8.1. Osnivanje Vijeća studija i imenovanje voditelja studija 

8.2. Natječaj za upis na studij 

9. Studijski programi: 

9.1. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Poslijediplomskoga specijalističkog studija Ortopedija, Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

10. 
Raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija/potpora iz sredstava doznačenih 
temeljem „Programskog ugovora“: 

10.1. 
Prijedlog Odluke o tekstu natječaja za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta 
u Rijeci u ak. g. 2014./2015. 

10.2. 
Prijedlog odluke o tekstu Natječaja za dodjelu potpora doktorandima 
Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva 
Sveučilišta u ak. g. 2014./2015. 

11.  Strategija Sveučilišta u Rijeci: 

11.1. 
Prijedlog Odluke o rokovima za izradu Izvješća o provedbi Strategije u 2014. 
godini 

11.2. 
Prijedlog Odluke o rokovima za izradu Akcijskih planova za provedbu Strategije 
u 2015. godini 

12.  Prijedlog Odluke o imenovanju članova u Vijeće časti 

13. 
Oslobađanje od pohađanja nastave i polaganja ispita na poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina za studenticu – Višnju Katić, dr. 
med. dent.  

14. Akti Sveučilišta u Rijeci: 

14.1. 
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju rada 
Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija 
Sveučilišta u Rijeci  

14.2. 
Donošenje Naputka o primjeni informatičkog sustava za provjeru izvornosti 
studentskih radova za sastavnice Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog prorektora za 
informatizaciju prof. dr. sc. Zlatana Cara 

14.3. 
 

Suglasnost Senata na  Odluku o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji 

14.4. 
 

Prijedlog Pravilnika o održavanju objekata, opreme i okoliša Sveučilišnog 
Kampusa na Trsatu i  zgrade Rektorata Sveučilišta u Rijeci (otvaranje javne 
rasprave) 

14.5. 
 

Pravilnik o korištenju infrastrukture, opreme i ostalih sredstava pribavljenih 
bespovratnim sredstvima europskih fondova (primanje na znanje) 

15. 
 

Povjera izvođenja nastave istaknutim inozemnim profesorima: 

      - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

15.1. 
 

Nicholasu Wiseu, PhD, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Ujedinjeno 
Kraljevstvo, na predmetu „Menadžment sporta u turizmu“ na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu ugostiteljstvu“ i 
preddiplomskom sveučilišnom studiju „Menadžment održivog razvoja“ na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u akademskim godinama 
2015./2016. i 2016./2017. 

15.2. Alessiu Cavicchiu, PhD, University of Macerata, Macerata, Republika Italija, na 



 predmetu „Menadžment gastronomije i restoraterstva“ na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu ugostiteljstvu“, na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u akademskim godinama 
2015./2016. i 2016./2017. 

16. 

 

Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci, za poduzimanje pravnih radnji iznad 
400.000,00 kn: 

16.1. 

 

Prof. dr. sc. Goranu Turkalju, dekanu Tehničkog fakulteta u Rijeci, u svrhu 
oročavanja sredstava u 2015. godini u poslovnoj banci 

16.2. 

 

Mr. sig. Dinku Jurjeviću, dipl. ing., ravnatelju Studentskog centra Rijeka za 
sklapanje okvirnih sporazuma i ugovora temeljem okvirnih sporazuma, te 
ugovora sukladno provedenim javnim nadmetanjima za nabavu roba i radova u 
2015. i 2016. godini   

16.3. 
 

Mr. sig. Dinku Jurjeviću, dipl. ing., ravnatelju Studentskog centra Rijeka za 
provođenje postupaka za planirana kapitalna investicijska ulaganja (radove), 
koja će se izvršiti u 2015. godini, procijenjene vrijednosti nabave 500.000,00 kn 
bez PDV-a, odnosno planirane vrijednosti nabave  625.000,00 kn sa PDV-om 
(vrijednost ispod zakonskog praga za provođenje postupaka javne nabave za 
radove) po pojedinom predmetu nabave po bagatelnim postupcima nabave 
koje će se provesti sukladno potrebama Studentskog centra Rijeka i osiguranim 
sredstvima iz Financijskog plana za 2015. godinu 

17. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava temeljem članka 140. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci (prihodi sastavnica u 2010., 2011. i 2012. godini) 

18. 
Tematska točku: Predstavljanje kandidature grada Rijeka za Europsku 
prijestolnicu kulture 2020 (Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014 - 2020) od strane 
pročelnika Odjeka za kulturu Ivan Šarara i suradnika 

19. Razno 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 

 


