
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-9        
Rijeka, 13. travnja 2011.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveufilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlafa Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 26. sjednicu  S e n a t a  Sveufilišta u Rijeci koja de se održati 

u utorak, 19. travnja 2011. godine s početkom u 10:00 sati u Pomorskom fakultetu, Studentska 2. 
 

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

 

1. Ovjera Zapisnika s 25. sjednice Senata održane 15. ožujka 2011. 

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

3. Prijedlog Odluke o dodjeli pofasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Biserki Radoševid-Stašid 

4. 
Izbor Rade Šerbedžije u umjetnifko-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor (trajno 
zvanje) 

5. 
Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

- dr. sc. Livio Šušnjid, Tehnifki fakultet, 5 godina 

6. 
Povjera izvođenja nastave  na Poslijediplomskom  specijalistifkom studiju Sveufilišta u Rijeci 
''Gluma, mediji i kultura'' 

6.1 gostujudim umjetnicima; fl. 81., st. 2. Statuta Sveufilišta u Rijeci 

6.1.1 Staši Zurovcu 

6.1.2 Aleksandru Cvjetkovidu 

6.2 inozemnim umjetnicima; fl. 81., st. 4. Statuta Sveufilišta u Rijeci 

6.2.1 Deborah Kinghorn 

6.2.2 Nigelu Osborneu 

7. 

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 studentima doktorskog studija 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo: 

7.1 Lani Bijelid, dr. med.  

7.2 Nebojši Nikolidu, dr. med. 

8. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za kvalitetu Sveufilišta u 
Rijeci 

9. 

Prijedlog Odluke o imenovanju novih flanova Upravnog vijeda Sveufilišne knjižnice Rijeka iz redova 

- zaposlenika Knjižnice 
- studenata 

10. 
Davanje podrške Pismu namjere o prijenosu sveufilišnog ufiteljskog studija u Gospidu s Ufiteljskog 
fakulteta Sveufilišta u Rijeci na Sveufilište u Zadru 

11. 
Prijedlog odluke izmjeni i dopuni  Odluke o dodjeli sveufilišnih stipendija u 2010./2011. 
akademskoj godini 

12. Suglasnost Ekonomskom fakultetu za izvođenje studijskog programa Poslovna ekonomija, smjer 
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Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku 

13. Natjefaji za upis u I. godinu studija Sveufilišta u Rijeci 

13.1 
Prijedlog odluke o visini participacije za studente koji de u akademskoj godini 2011./2012. upisati  I. 
godinu strufnih studija, sveufilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija te 4. godinu 
integriranih studija na sastavnicama Sveufilišta u Rijeci 

13.2. 
Prijedlog odluke o troškovima upisa u I. godinu studija i više godine strufnih, sveufilišnih 
preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija u akademskoj godini 2011./2012. 

13.3. 
Natjefaj za upis  u I. godinu strufnih i sveufilišnih preddiplomskih i integriranih studija Sveufilišta u 
Rijeci u akademskoj godini 2011./2012. 

13.3.1. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju mjesta za upis u I. godinu strufnih, sveufilišnih 
preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija na sastavnicama Sveufilišta u 
Rijeci u akademskoj godini 2011./2012. (povedanje i preraspodjela kvota za Ekonomski fakultet) 

13.3.2. 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti koje provode: 
Akademija primijenjenih umjetnosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biotehnologiju 

13.3.3. 
Prijedlog odluke o troškovima razredbenog postupka koji se provodi za pristupnike starije od 24 
godine (Građevinski i Pomorski fakultet) 

13.4. 
Natjefaj za upis u I. godinu sveufilišnih diplomskih studija na sastavnicama Sveufilišta u Rijeci u 
akademskoj godini 2011./2012. 

13.4.1. 
Prijedlog Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih studija na sastavnicama 
Sveufilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.  

14. Suglasnost na Strategiju Pomorskog fakulteta za razdoblje 2011. - 2016. godine 

15. Prihvadanje godišnjeg obrafuna 

15.1 Sveufilišta u Rijeci za 2010. godinu 

15.2 Rektorata Sveufilišta u Rijeci za 2010. godinu 

15.3  Studentskog zbora Sveufilišta u Rijeci za 2010. godinu 

16. 
Raspored sredstava upladenih temeljem II. odluke o troškovima upisa u prvu i vise godine studija u 
akademskoj godini 2010./2011. na sastavnicama Sveufilišta u Rijeci za 

16.1 troškove studentskog sporta 

16.2 troškove Sveufilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) 

16.3 naknadu troškova pristupa sustavu Sveufilišne knjižnice Rijeka 

17. 
Suglasnost dekanu Ekonomskog fakulteta  na pravne radnje iznad 400.000,00 kuna za isplatu plada 
i orofavanje financijskih sredstava, sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju – Podrufnog ureda 
u Rijeci 

18. 
Odobrenje upisne kvote za 10 studenata poslijediplomskog sveufilišnog studija Građevinarstvo u 
2011./2012. akademskoj godini 

19. Program usavršavanja iz strateškog upravljanja na Sveufilištu u Rijeci 

20. 
Suglasnost Senata na pokretanje projekta osnivanja Centra za translacijsku medicinu Sveufilišta u 
Rijeci na prijedlog Rektora 

21.  
Donošenje Prorafuna Studentskog zbora Sveufilišta u Rijeci za 2011. godinu na prijedlog Skupštine 
Studentskog zbora 

22. Razno 
 
 
 

     Rektor 
Prof. dr. sc. Pero Lufin 

 

 


