
KLASA: 602-04/13-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-13-17 
 

Rijeka,  16. srpnja  2013.    
- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
- prorektorima Sveučilišta u Rijeci 

                                 - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 55. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u četvrtak, 18. srpnja 2013. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u 

Rijeci (Sala Senata), Trg braće Mažuranić 10, Rijeka  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Ovjera Zapisnika s  54. sjednice Senata održane 18. lipnja 2013. godine 

2. Izvješće rektora, prorektora i  predstavnika Studentskog zbora 

3. Potvrda izbora novih članova Senata: 

3.1. 
Iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci:  Ekonomskog, 
Tehničkog, Pomorskog i Učiteljskog fakulteta  

3.2. Iz redova studentskih predstavnika 

4. Izbori u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja: 

 A) POTVRDA REDOVITIH PROFESORA: 

         - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

4.1. Prof. dr. sc. Alena Buretić Tomljanović, 5 godina 

 - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

4.2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, trajno 

        -   Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci 

4.3. Prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, 5 godina 

 B) POTVRDA NASLOVNIH REDOVITIH PROFESORA: 

       -      Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

4.4. Dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, 5 godina 

4.5. Dr. sc. Davor Želježić, 5 godina 

4.6. Dr. sc. Radovan Fuchs, 5 godina 

4.7. Dr. sc. Dražen Vikić Topić, trajno 

 C) IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE  

4.8. 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Lenke 
Udovički u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz umjetničkog 
područja, polja kazališna umjetnost, grana kazališna režija  

5. 
Suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci o prijevremenom izboru (zbog opravdanih 
strateških razloga): 

       -        Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

5.1. 
Dr. sc. Marko Zelić iz suradničkog zvanja viši asistent u znanstveno-nastavno zvanje 
docent 
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5.2. 
Dr. sc. Dražen Lušić iz suradničkog zvanja viši asistent u znanstveno-nastavno zvanje 
docent 

      -        Učiteljski  fakultet Sveučilišta u Rijeci 

5.3. 
Dr. sc. Dunja Anđić iz suradničkog zvanja viši asistent u znanstveno-nastavno zvanje 
docent 

5.4. 
Dr. sc. Petra Pejić Papak iz suradničkog zvanja viši asistent u znanstveno-nastavno 
zvanje docent 

6. 
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docent iz humanističkog područja, polje filozofija, grana filozofija 
kulture  

7. 
Donošenje Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u 
Rijeci 

8. Studijski programi: 

8.1. 
Donošenje Odluke o broju upisnih mjesta i uvjetima upisa u I. godinu studija  za novi 
preddiplomski  sveučilišni studij Gluma i mediji  Sveučilišta u Rijeci u 2013./2014. 
akademskoj godini 

8.2. 
Donošenje Odluke o broju upisnih mjesta i raspisivanju natječaja za upis u I. godinu 
studija  za novi diplomski   sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 
Sveučilišta u Rijeci u 2013./2014. akademskoj godini. 

8.3. 
 
Donošenje okvirnog kalendara nastave za 2013./2014. akademsku godinu   

8.4. 
Donošenje Odluke o ukupnom raspoloživom iznosu novčanih sredstava i raspodjeli 
istih za program Solidarnost Fonda Aleksandar Abramov 

8.5. 
Donošenje odluke o dopuni broja mjesta za upis u I. godinu studija 2013./2014. 
akademske godine za diplomski sveučilišni studij Hrvatskog jezika i književnosti, 
smjer Knjižničarstvo  

8.6. 
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

9. Raspored sredstava: 

9.1. 
Raspored sredstava uplaćenih temeljem II. odluke o troškovima upisa u prvu i više 
godine studija u akademskoj godini 2012./2013. na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
za Ured za sport Sveučilišta u Rijeci 

9.2. 
Raspored sredstava uplaćenih temeljem II. odluke o troškovima upisa u prvu i više 
godine studija u akademskoj godini 2012./2013. na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
za Sveučilišnu knjižnicu Rijeka 

9.3. 
Raspored sredstava uplaćenih temeljem II. odluke o troškovima upisa u prvu i više 
godine studija u akademskoj godini 2012./2013. na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
za Sveučilišni savjetovališni centar (Ured za studente s invaliditetom) 

10. 
Plan projekata za ostvarivanje strateških ciljeva temeljem Ugovora o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim 
godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

11. Suglasnost Senata: 

11.1. 

Rektoru Sveučilišta u Rijeci za poduzimanje pravnih radnji iznad 500.000,00 kn za 

kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kn (suglasnost Vlade te provedba 

javnog natječaja za izbor kreditora) 

11.2 
Na Ugovor o prijenosu i preuzimanju knjižnične djelatnosti i knjižnične građe 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka 

12. 
Tematska točka:  Ankete za zaposlenike i studente Sveučilišta u Rijeci o 
nedopuštenim oblicima ponašanja – izvještaj (IPA 2008) 



13. Razno 

                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                      Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.  


