
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-3 
Rijeka, 14. veljafe 2011.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveufilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlafa Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 23. sjednicu  S e n a t a  Sveufilišta u Rijeci koja de se održati 

u utorak, 15. veljače 2011. 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 dopune) 
 

1. Ovjera Zapisnika s 22. sjednice Senata održane 19. sijefnja 2011. godine 

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

3. 
Pokretanje postupka za dodjelu pofasnog zvanja  professor emeritus Sveufilišta u Rijeci dr. 
sc. Biserki Radoševid Stašid 

4. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

4.1 dr. sc. Davor Štimac, Medicinski fakultet, trajno 

4.2 dr. sc. Ante Vladislavid, Akademija primjenjenih umjetnosti, trajno 

4.3 dr. sc. Ante Jurjevid, Medicinski fakultet, 5 godina 

4.4 dr. sc. Biserka Mulac-Jerifevid, Medicinski fakultet, 5 godina 

5. 
Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

dr. sc. Vitomir Šunjid, Odjel za biotehnologiju, trajno 

6. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvjetima upisa u I. godinu sveufilišnih preddiplomskih, 
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i strufnih studija Sveufilišta u Rijeci u akademskoj 
godini 2011./2012. (strufni studij Primaljstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci) 

7. 
Prijedlog odluke o broju mjesta za upis u I. godinu strufnih, sveufilišnih preddiplomskih i 
sveufilišnih integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija na sastavnicama Sveufilišta u 
Rijeci u akademskoj godini 2011./2012. 

8. 
Suglasnost Senata na Odluku Fakultetskog vijeda Medicinskog fakulteta da se omogudi 
stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada, bez pohađanja 
nastave i polaganja ispita, temeljem el. 117., st. 5. Statuta Sveufilišta u Rijeci 

8.1 Roberti Rubeša-Mihaljevid, dr. med. 

8.2 Nadji Triller, dr. med. 

9. 
Usvajanje programa cjeloživotnog ufenja na temelju Zakljufka Povjerenstva  za vrednovanje 
programa cjeloživotnog ufenja Sveufilišta u Rijeci: 

9.1 
„Strufno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 1 (Corso di 
perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1)“ 
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9.2 
„Strufno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 2 (Corso di 
perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 2)“ 

10. Odbor za kvalitetu 

10.1 Godišnje izvješde Odbora za kvalitetu za 2010. godinu 

10.2 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama flanova Odbora za kvalitetu 

11. Prijedlog odluke o prijenosu knjižnifne građe Sveufilišta u Rijeci Sveufilišnoj knjižnici Rijeka 

12. Prijedlog plana izdavafke djelatnosti Sveufilišta u Rijeci za 2011. godinu 

13. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu 
Pravilnika o izdavaštvu Sveufilišta u Rijeci 

14.  
Prijedlog odluke za podnošenje prijave za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2011. 
godini (Zlatna plaketa ''Grb Grada Rijeke'') Tehnifkom fakultetu Sveufilišta u Rijeci 

15. Prorafun Sveufilišta u Rijeci 

15.1 
Prijedlog II. rebalansa prorafuna Sveufilišta u Rijeci za 2010. godinu i izvršenje prorafuna 
Sveufilišta u Rijeci za 2010. godinu 

15.2 
Prijedlog plana prorafuna Sveufilišta u Rijeci za 2011. godinu i raspodjela sredstava 
Državnog prorafuna Republike Hrvatske za redovnu djelatnost Sveufilišta u Rijeci za 2011. 
godinu 

16. 

Suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta na pravne radnje iznad 400.000,00 kuna 

- nabava reagensa i potrošnog laboratorijskog materijala 
-  nabava lož ulja LUEL 
- nadgradnja IVC sustava za rad s laboratorijskim miševima u SPF uvjetima putem 

pregovarafkog postupka  bez prethodne objave  
- sklapanje ugovora za opskrbu elektrifnom energijom povlaštenog kupca temeljem 

sklopljenog okvirnog ugovora 

17. 
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o obliku diplome i sadržaju i obliku svjedodžbe, 
potvrde i uvjerenja Sveufilišta u Rijeci 

18. 
Suglasnost Senata na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih 
mjesta Odjela za matematiku Sveufilišta u Rijeci 

19. 

TEMATSKA TOČKA: Projekt Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa 

Prezentacija Projekta  

(dr. sc. Duško Pavletid, predsjednik Odbora za kvalitetu) 

20. Razno 

 
 
Rektor 

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


