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Rijeka,  19. lipnja 2015.   
 

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 
 

Pozivamo Vas na 80. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 23. lipnja  2015. godine sa početkom u  09:00 sati u prostorijama „Akvarija“ (Multi-art 

centar), Kampus, Radmile Matejčić 5, Rijeka 
 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda   

2. Ovjera Zapisnika sa 79. sjednice održane 26. svibnja 2015. godine 
Privitak 

 na SPP 

3. Izvješće Rektora, prorektora i predstavnika studenata 
Privitci 

kontinuirano 

4. 
Prijedlog Odluke o potvrdi izbora Senke Tomljanović, viša knjiž., za 
ravnateljicu Sveučilišne knjižnice Rijeka 

Privitak na 
SPP 

5. Članovi Senata: 
Privitak na 

SPP 

5.1. 
NADOPUNA 

Potvrda izbora nove članice Senata, iz reda znanstveno-nastavne 
sastavnice Sveučilišta u Rijeci: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

5.2. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novog člana Senata, iz 
redova ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci: Sveučilišna knjižnica Rijeka 

 

6. 
Prijedlog odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja 
prijedloga za izbor člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja 
tehničkih znanosti 

 

Privitak na 
SPP 

7. Osnivanja:  

7.1. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata i osnivanje Odjela za edukaciju u 
tehnici Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

7.2. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti prof. dr. sc. Peri Lučinu, rektoru 
Sveučilišta za potpisivanje Sporazuma o osnivanju UNESCO-ve Katedre 
za društvene znanosti i medicinsku humanistiku pri Sveučilištu u Rijeci 

 

Privitak na 
SPP 

8. Potvrda izbora:  

8.1. U znanstveno - nastavno zvanje redoviti profesor/ica:  

    - Tehnički fakultet:  

8.1.1. Prof. dr. sc. Anica Trp, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.3. Prof. dr. sc. Saša Zelenika, trajno Privitak na 
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SPP 

8.1.4. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.5. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.1.6. Prof. dr. sc. Kristian Lenić, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.1.7. Prof. dr. sc. Viktor Sučić, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

 - Pomorski fakultet:  

8.1.8. Prof. dr. sc. Axel Luttenberger, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.9. Prof. dr. sc. Ivica Šegulja, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.10. Prof. dr. sc. Vinko Tomas, trajno 
Privitak na 

SPP 

8.1.11. Prof. dr. sc. Ante Bukša, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.1.12. Prof. dr. sc. Božana Knežević, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.2. U umjetničko – nastavno zvanje redoviti profesor:  

 - Akademija primijenjenih umjetnosti:  

8.2.1. Prof. art. Želimir Hladnik, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.2.2. Prof. art. Zdravko Milić, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

8.3. 
NADOPUNA 

U naslovno znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora: 
 

 - Medicinski fakultet:  

8.3.1. 
NADOPUNA 

Prof. dr. sc. Andrija Bošnjak, 5 godina 
Privitak na 

SPP 

9. 
Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije znanstveno-nastavne 
sastavnica Sveučilišta za 2014. godinu: Odjel za biotehnologiju 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

10. Opći akti Sveučilišta u Rijeci  i njenih sastavnica:  

10.1. 
Prijedlog Odluke o dodatnom sadržaju i grafičkom dizajnu studentske 
iskaznice na Sveučilištu u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

10.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Odluku o izmjenama djelatnosti 
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

11. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci:  

11.1. Prijedlog završne verzije grafičkih standarda Sveučilišta u Rijeci 
Privitak na 

SPP 

11.2. Prijedlog nakladničkog ugovora 
Privitak na 

SPP 

11.3. 
Imenovanje novih članova Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
Sveučilišta u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

11.4. 
NADOPUNA 

Prijedlog prve nadopune Plana Izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 
za 2015. godinu 

Privitak na 
SPP 

12. 
IZMJENA 

Programski ugovori: 
 

12.1.  Druga godina provedbe projekata iz Programskih ugovora:  



12.1.1. 
Prijedlog Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava za financiranje 
projekata sukladno Programskom ugovoru doznačenih za drugu godinu 
provedbe 

Privitak na 
SPP 

12.2. Treća godina provedbe projekata iz Programskih ugovora:  

12.2.1. 
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje projekata 
sukladno Programskom ugovoru (treća godina provedbe) 

Privitak na 
SPP 

12.2.2. 
Prijedlog Odluke o planu treće godine provedbe projekata za 
ostvarivanje strateških ciljeva temeljem Programskog ugovora 

Privitak na 
SPP 

13. Studijski programi (usvajanje izmjena i dopuna):  

 

 

 

 

 

13.1. 

Izmjene i dopune studijskih programa Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Opatija: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu 
 - preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja 
- diplomskog sveučilišnog studija Marketing u turizmu 
- diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu 
- diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u turizmu 
- diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma 
- poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment 
održivog razvoja     
- poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu  

 

 

 

 

 

Privitak na 
SPP 

13.2. 

Izmjene i dopune studijskih programa Odjela za fiziku Sveučilišta u 
Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika 
- diplomskog sveučilišnog studija Fizika 
-diplomskog sveučilišnog studija Fizika i informatika (nastavnički smjer) 
-diplomskog sveučilišnog studija Fizika i matematika (nastavnički smjer) 
-diplomskog sveučilišnog studija Fizika i filozofija (nastavnički smjer) 

 

 

 

Privitak na 
SPP 

13.3. 

Izmjene i dopune studijskih programa Akademije primijenjenih 
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 
- diplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 
- diplomskog  sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 

 

 

Privitak na 
SPP 

13.4. 

Izmjene i dopune  studijskih programa Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci: 
- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Medicina 
- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Dentalna medicina 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 
- diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 
- poslijediplomskog specijalističkog studija Obiteljska medicina  

 

 

 

Privitak na 
SPP 

 

13.5. 

Izmjene i dopune studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost 
- preddiplomskog sveučilišnog  dvopredmetnog studija Njemački jezik i 
književnost 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Talijanski jezik i 
književnost 
- preddiplomskog sveučilišnog  jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i 
književnost 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



književnost 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 
preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija 
- preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 
umjetnosti 
- preddiplomskog sveučilišnog  jednopredmetnog studija Pedagogija 
- preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost  
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i 
književnost 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Talijanski jezik i 
književnost 
- diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i 
književnost 
- diplomskog sveučilišnog  dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i 
književnost 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 
- diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija 
- diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti  
- diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 
- diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija 

 

 

 

 

 

Privitak na 
SPP 

13.6. 

Izmjene i dopune studijskih programa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 
- diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 
- diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 

Privitak na 
SPP 

13.7. 

Izmjene i dopune studijskih programa Odjela za matematiku Sveučilišta 
u Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika 
- diplomskog sveučilišnog studija  Diskretna matematika i primjene 
- diplomskog sveučilišnog studija  Matematika (nastavnički smjer) 
- diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika (nastavnički 
smjer) 

 

 

Privitak na 
SPP 

14. 
Donošenje okvirnog kalendara nastave za 2015./2016. akademsku 
godinu 

Privitak na 
SPP 

15. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu 
godinu studija u akademskoj 2015./2016. godini za preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer: Međunarodno 
poslovanja (nastava na engleskom jeziku) Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

 

Privitak na 
SPP 

16. 

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 2015. 
godinu 

 
Privitak na 

SPP 

17. 

Prethodna suglasnost prof. dr. sc. Serđi Kosu, dekanu Pomorskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji iznad 
400.000,00 kn za nabavu nadogradnje navigacijskog simulatora 
TRANSAS NAVI TRAINER NTPro 4000 na 5000 i nadogradnju sa 
simulatorom za dinamičko pozicioniranje (DP) 

Privitak na 
SPP 

 



18. 
NADOPUNA 

Prethodna suglasnost mr. sig. Dinku Jurjeviću, ravnatelju Studentskog 
centra Rijeka za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kn za 
sklapanje okvirnih sporazuma i ugovora temeljem okvirnih sporazuma 
te ugovora, sukladno provedenim javnim nadmetanjima za nabavu roba 
u 2015. godini 

 
 

Privitak na 
SPP 

 

19. 
NADOPUNA 

Prihvaćanje financijskog plana Ured za sport Sveučilišta u Rijeci za 
2014./2015. (sredstava iz upisnina) 

 
Privitak na 

SPP 
 

20. 
NADOPUNA 

Revizija procesa evaluacije dodjele sredstava potpore znanstvenim 
istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci 

Privitak na 
SPP 

 

21. 
Tematska točka: Integracija AAI@Edu.hr elektroničkog identiteta na 
razini Sveučilišta u Rijeci (izvjestitelj: prorektor za informatizaciju) 

Privitak na 
SPP 

22. Razno 
 

                                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.  
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