
 
KLASA: 602-04/10-01/01  

URBROJ: 2170-57-01-10-22 

Rijeka, 15. listopada 2010.  

 
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 

 

Pozivamo Vas na 19. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 19. listopada 2010. godine s početkom u 10:00 sati u sali Senata, II. kat, 

prostor Rektorata, Trg brade Mažuranida 10. 
 

 

D N E V N I  R E D   
(izmjene i nadopune) 

 

1.  Ovjera Zapisnika s 18. izvanredne sjednice Senata održane 29. rujna 2010. godine  

2. Izvješde rektora, prorektora, pomodnika rektora i predstavnika Studentskog zbora 

3.  Izbor novog člana Senata iz reda Učiteljskog fakulteta 

4. 
Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeda Studentskog centra i imenovanje novog 
člana 

5. Godišnje izvješde o radu Stručnog vijeda Centra za studije 

6. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o akreditiranju studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci  

7. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u 
Rijeci 

8. 
Prijedlog odluke o raspodjeli  3.000.000,00 kuna akontiranih sredstava prema realizaciji 
vanjske suradnje u ak. god. 2009./2010. 

9. 
Prijedlog teksta  Ugovora o davanju zgrada u Kampusu Sveučilišta u Rijeci na 
uporabu/plodouživanje Filozofskom i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

10. Prijedlog izmjena upisnih kvota  

10.1 
Prijedlog odluke o preraspodjeli upisnih mjesta sa sveučilišnog diplomskog studija 
Primijenjena umjetnost na sveučilišni diplomski studij Likovna pedagogija Akademije 
primijenjenih umjetnosti u 2010./2011. akademskoj godini 

10.2 
Prijedlog odluke o odobrenju dodatnih upisnih mjesta za stručni specijalistički diplomski 
studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u 2010./2011. akademskoj godini  

10.3 
Prijedlog odluke o odobrenju dodatnih upisnih mjesta za izvanredni  sveučilišni  diplomski 
studij Rani i predškolski  odgoj i obrazovanje u 2010./2011. akademskoj godini 

11. Prijedlog usvajanja programa cjeloživotnog učenja 

11.1 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog učenja „Program za stjecanje 
nedostajudih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij 
Brodogradnja“ 

11.2 Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog učenja „Program za stjecanje 
nedostajudih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij 
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Strojarstvo“ 

11.3 
Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog učenja „Program za stjecanje 
nedostajudih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij 
Elektrotehnika“ 

12.  Razno 
 

Rektor 
 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.  


