
KLASA: 003-01/16-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-16-11 
Rijeka,  28. lipnja  2016.   
 

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 

 
Pozivamo Vas na 92. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 

u utorak, 28. lipnja 2016. godine sa početkom u  09:00 sati u prostorijama Tehničkog fakulteta, 
Vukovarska 58, Rijeka  

 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda   

2. Ovjera Zapisnika sa 91. sjednice Senata održane 24. svibnja 2016. godine 
Privitak 

 na SPP 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 
Privitci 

kontinuirano 

4. Potvrda izbora novih članova Senata:  

4.1. 
Iz reda umjetničko – nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci – Akademija 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci,  izv. prof. art. Letricija 
Linardić  

Privitak 

 na SPP 

4.2. 
NADOPUNA 

Iz reda znanstveno – nastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci – Pomorski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Alen Jugović 

Privitak 

 na SPP 

5. Potvrda izbora:  

5.1. 
NADOPUNA 

U znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora/ice: 
 

 - Ekonomski fakultet:  

5.1.1. 
NADOPUNA 

Prof. dr. sc. Goran Kutnjak, 5 godina 
Privitak 

 na SPP 

5.2. U naslovno znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora/ice:  

 - Filozofski fakultet:  

5.2.1. Prof. dr. sc. Amir Kapetanović, 5 godina 
Privitak 

 na SPP 

6. 
Suglasnost Senata na povjeru izvođenja nastave uglednim inozemnim 
nastavnicima i istaknutim stručnjacima na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

 

6.1. 

Profesoru Larryu Dwyeru, PhD, School of Marketing, Australian School of 
Business, Univeristy of New South Wales, Australija iz predmeta 
„Planiranje održivog razvoja turizma na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 

Privitak 

 na SPP 

6.2. Profesoru William C. Gartneru, PhD, University of Minnesota, USA, iz Privitak 
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predmeta „Model koncepcije razvoja u turizmu“ na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 

 na SPP 

6.3. 
Dr. Sonji  Sibila Lebe, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Republika 
Slovenija, iz predmeta „E-business u turizmu“ na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 

Privitak 

 na SPP 

6.4. 

Prof. dr. sc. Rabiji Somun Kapetanović, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski 
fakultet, iz predmeta ''Primijenjena ekonometrija'' na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju ''Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu'' 

Privitak 

 na SPP 

6.5. 

Izr. prof. dr. Tadeji Jere Jakulin, Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
turističke študije – Turistica, iz predmeta ''Menadžment animacije u 
turizmu'' na poslijediplomskom specijalističkom studiju ''Menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu'' 

Privitak 

 na SPP 

7. Radni odnosi – zapošljavanje – prava i obveze:  

7.1. 
Rasprava o politikama/procedurama zapošljavanja, napredovanja i 
provođenja prava obveza s osnova radnog odnosa na Sveučilištu u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

7.2. 
Suglasnost Senata na Odluku o izmjeni Plana zapošljavanja, napredovanja 
i ostalih kadrovskih promjena Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

7.3. 
NADOPUNA 

Zahtjev Akademije primijenjenih umjetnosti za produljenje ugovora o 
radu iza 65. godine izvanrednom profesoru Nenadu Robanu 

Privitak 

 na SPP 

7.4. 
NADOPUNA 

 Zahtjev Ekonomskog fakulteta za produljenje ugovora o radu iza 65. 
godine Maji Biljan August 

 

Privitak 

 na SPP 

7.5. 
NADOPUNA 

Zahtjev Ekonomskog fakulteta za produljenje ugovora o radu iza 65. 
godine za Ljiljanu Lovrić 

Privitak 

 na SPP 

8. Studijski programi:  

8.1. 
Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih 
studija: 

 

8.1.1. 

Izmjene i dopune studijskih  programa Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci: 

a)       preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika 
b)       diplomskog sveučilišnog studija Fizika 
c)       diplomskog sveučilišnog studija Fizika i matematika 
d)       diplomskog sveučilišnog studija Fizika i filozofija 

 

 

Privitak 

 na SPP 

8.1.2. 

Izmjene i dopune studijskih programa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
a)       preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 
b)       preddiplomskog sveučilišnog studija Elektroničke i informatičke 
tehnologije u pomorstvu 
c)       preddiplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 
d)       diplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo i tehnologija 
pomorskog prometa 
e)       diplomskog sveučilišnog studija Tehnologija i organizacija prometa 

 

 

 

 

 

Privitak 

 na SPP 

8.1.3. 

Izmjene i dopune studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
a)       studijskog programa nastavničkoga modula na nastavničkim 

diplomskim studijima 
b)       preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija  
c)       preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija  
d)       diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija  

 

 

 

 

 

 



e)       diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija  
f)        preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest  
g)       diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest – 

nastavnički smjer  
h)       preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija  
i)         diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija  
j)         preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

umjetnosti  
k)       diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti 

– nastavnički smjer   
l)         diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

umjetnosti 
m)     preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 

književnost  
n)       diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 

književnost – nastavnički smjer 
o)       preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija 
p)       diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija  
q)       preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik 

i književnost 
r)        diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i 

književnost – nastavnički smjer   
s)        preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski 

jezik i književnost 
t)        preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog  studija Hrvatski jezik 

i književnost 
u)       diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog  studija Hrvatski jezik i 

književnost  
v)       preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija 

Kulturologija  
w)     diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija 

 

 

 

 

 

 

 

Privitak 

 na SPP 

8.1.4. 

Izmjene i dopune studijskih programa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 

a)       preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
b)       diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

Privitak 

 na SPP 

8.1.5. 

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

a)       preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 
b)       preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 
c)       diplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 

 

Privitak 

 na SPP 

8.1.6. 

Izmjene i dopune studijskih programa Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu Opatija: 

a)       preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 

b)       preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog 
razvoja 

c)       diplomskog sveučilišnog studija Marketing u turizmu 
d)       diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu 
e)       diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u turizmu 

 

 

 

Privitak 

 na SPP 

8.2. Izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih studija:  

8.2.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskoga doktorskog studija iz psihologije Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

8.2.2. 
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji: 

 



8.2.2.1. 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Menadžment 
održivog razvoja 

Privitak 

 na SPP 

8.2.2.2. 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 

Privitak 

 na SPP 

8.2.2.3. Poslijediplomskog specijalističkog studija Zdravstveni turizam 
Privitak 

 na SPP 

8.2.2.4. 
Poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 

Privitak 

 na SPP 

8.2.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Informatika Odjela 
za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

 

Privitak 

 na SPP 

8.2.4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskoga specijalističkog studija Menadžment u zdravstvu 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

8.3. Osnivanje novih studijskih programa:  

8.3.1. 
Prijedlog Odluke o osnivanju novog poslijediplomskog specijalističkog 
studijskog programa Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 
medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

8.3.2. 
Prijedlog Odluke o osnivanju novog poslijediplomskog specijalističkog 
studijskog programa Pulmologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

8.3.3. 
Prijedlog Odluke o osnivanju novog poslijediplomskog specijalističkog 
studijskog programa Klinička radiologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

9. Cjeloživotno obrazovanje:  

9.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog 
obrazovanja „Škola novinarstva: EtikaKulturaObrazovanje – NOVINA.RI'' 

Privitak 

 na SPP 

10. Donošenje kalendara nastave akademske godine 2016./2017. 
Privitak 

 na SPP 

11. 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za definiranje statusa 
preddiplomskog sveučilišnog studija „Politehnika“ i diplomskog studija 
„Politehnika i informatika“ 

Privitak 

 na SPP 

12. Financijske odluke:  

12.1. 
Prijedlog Odluke o rasporedu financiranja rashoda za kapitalna ulaganja u 
2016. godini iz aktivnosti K320676 Sveučilište u Rijeci - Izvor 11 Opći 
prihodi i primici 

Privitak 

 na SPP 

12.2. 
Prijedlog odluke o prenamjeni financiranja rashoda za kapitalna ulaganja 
iz kredita Zagrebačke banke d.d. Zagreb u 2016. godini – Izvor 81 
Namjenski primici od zaduživanja 

Privitak 

 na SPP 

12.3. 
Prijedlog Odluke o ispravku rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 
sredstava za financiranje rashoda kapitalnih ulaganja iz 2014. godine 

 

12.4. 
Prijedlog Odluke o prenamjeni sredstava iz programskog ugovora 
(2012./2013., 2013./2014., 2014./2015.) za uravnoteženje izvora prihoda 
i rashoda Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

12.5. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava iz godišnjeg sveučilišnog 
proračuna - članak 146. Statuta   

Privitak 

 na SPP 

13.  Suglasnost prof. dr. sc. Peri Lučinu, rektoru Sveučilišta za poduzimanje  



pravnih radnji iznad 500.000,00 kn za donošenje Odluke o rasporedu 
sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. 
godinu 

Privitak 

 na SPP 

14. 
Raspored sredstava obračunatih za sufinanciranje troškova studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskoj 
godini 2015./2016.: 

 

14.1. 

Prijedlog Odluke o konačnom rasporedu sredstava obračunatih za 
sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta u akademskoj godini 2015./2016. Državni proračun – 
izvor 11 Opći prihodi i primici 

 

Privitak 

 na SPP 

14.2. 

Prijedlog Odluke o trećem rasporedu sredstava obračunatih za 
sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih 
troškova Sveučilišta u akademskoj godini 2015./2016. Državni proračun – 
izvor 11 Opći prihodi i primici 

 

Privitak 

 na SPP 

15. 
Prigovori sastavnica Sveučilišta na obračun izdvajanja prema članku 146. 
Statuta Sveučilišta u Rijeci gdje osnovicu za obračun 3% čine svi prihodi 
ostvareni na tržištu i od školarina prikazano na kontima 652 i 661 

Privitak 

 na SPP 

16. Centri:  

16.1. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Dokumentacijsko – 
istraživačkog centra za europsku bioetiku ''FRITZ JAHR'' 

Privitak 

 na SPP 

16.2. 
Donošenje Pravilnika Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak 

 na SPP 

17. 
Prethodna suglasnost Senata rektoru Sveučilišta/dekanu fakulteta za 
poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta/fakulteta iznad 
500.000,00/400.000,00 kn: 

 

 - Rektoru:  

17.1. 

Za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt u 
okviru programa ERASMUS+( Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa 
Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i 
sport) – broj Sporazuma: 2016-1-HR01-KA103-021675 (vrijednosti 
485.890,00 eura) 

 

Privitak 

 na SPP 

 - Dekanu Medicinskog fakulteta:  

17.2. 
NADOPUNA 

U svrhu pokretanja radova za rekonstrukciju krova i sanaciju pročelja 
glavne zgrade Medicinskog fakulteta, procijenjene vrijednosti cca 
4.989.000,00 kn (bez PDV-a) 

Privitak 

 na SPP 

18. Razno  

                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                Rektor 

                                           Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 


