
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-15        
Rijeka, 13. srpnja 2011.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 

Pozivamo Vas na 29. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 19. srpnja 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 28. sjednice Senata održane 13. lipnja 2011. 

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

3. Potvrda izbora članova Senata iz redova 

3.1 
znanstveno-nastavnih sastavnica 

- Pravni fakultet 

3.2 studenata preddiplomskih i diplomskih studija 

4. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

4.1 dr. sc. Danijela Bačid-Karkovid, Filozofski fakultet, 5 godina 

4.2 dr. sc. Silvana Vranid, Filozofski fakultet, 5 godina 

4.3 Dalibor Martinis, Akademija primjenjenih umjetnosti, 5 godina 

5. 
Imenovanje novih članova u Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja 
studija Sveučilišta u Rijeci 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima 

7. Studijski programi 

7.1 Prijedlozi izmjena i dopuna studijskih programa 

7.1.1 Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 

7.1.1.1 preddiplomski sveučilišni studij Likovna pedagogija  

7.1.1.2 diplomski sveučilišni studij Likovna pedagogija  

7.1.1.3 preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost 

7.1.1.4 diplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost 

7.1.2 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.1.2.1 sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij Kulturologije 

7.1.2.2 sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Filozofije 

7.1.2.3 
diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Politehnika i informatika  (izvođenje studija u dijelu 
radnog vremena)  

7.1.3 Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 studijski program stručnog Upravnog studija  

7.1.4 Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.1.4.1 
studijski program stručnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika (izvođenje studija u 
dijelu radnog vremena)  

7.1.4.2 
studijski program diplomskog sveučilišnog studija Organizacija, planiranje i upravljanje u 
zdravstvu 
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7.1.5 Tehničkog fakulteta 

 
dio studijskog programa Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, 
polja Strojarstva, Brodogradnje i Temeljnih tehničkih znanosti  

7.2 Prijedlozi novih studijskih programa 

7.2.1 
Prijedlog odluke o osnivanju novog zajedničkog diplomskog sveučilišnog studijskog programa 
Fizika i filozofija Odjela za  fiziku Sveučilišta u Rijeci i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.2.2 
Prijedlog odluke o osnivanju poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog 
sektora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.2.3 
Prijedlog odluke o osnivanju Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih 
znanosti, polje pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

8. 
Prijedlog odluke o prestanku izvođenja sveučilišnog studijskog programa Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta u Rijeci, s mjestom 
izvođenja u Gospidu 

9. Upisna mjesta 

9.1 
Prijedlog odluke o preraspodjeli broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci u 2011./2012. 
akademskoj godini 

9.2 
Prijedlog odluke o preraspodjeli broja mjesta za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog 
studija Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u 2011./2012. akademskoj godini  

9.3 
Odobrenje upisne kvote za diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Politehnika i informatika  
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za upis u 2011./2012. akademskoj godini  

9.4 
Odobrenje upisne kvote studijskog programa stručnog studija Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i raspisivanje natječaja za upis u 
2011./2012. akademskoj godini 

9.5 
Odobrenje povedanja kvote za upis na Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih 
znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje i Temeljnih tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci u 2011./2012. akademskoj godini 

10. 
Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji mijenjaju studij te 
po drugi puta upisuju I. godinu redovitog studija Sveučilišta u Rijeci 

11. 

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o visini participacije za studente koji de u  2011./2012. 
akademskoj godini upisati I. godinu stručnih studija, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i 
diplomskih studija te 4. godinu integriranih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci (60%-
tni invalidi) 

12. 
Prijedlog odluka o usvajanju programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

12.1 
„Program za stjecanje nedostajudih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski 
sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 

12.2 
„Poslovno komuniciranje u turizmu“, „Strani jezici za turističke vodiče“ i „Strani jezici u 
turizmu za početnike“ 

13. 
Raspisivanje javnog Natječaja za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u 
2010./2011. akademskoj godini 

14. 
Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju 
radnih mjesta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

15. 
Prijedlog II. odluke o raspodjeli djela sredstava MZOŠ-a za subvencioniranje troškova redovitih 
studenata diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u 2010./2011. 
akademskoj godini na Sveučilištu u Rijeci 

16. 

Prethodna suglasnost dekanu Pomorskog fakulteta na poduzimanje pravnih radnji iznad 
400.000,00 kuna 

- nadgradnja i proširenje navigacijskog simulatora TRANSAS NAVPro (cca. 600.000,00 
kuna) 

17. 
Prijedlog odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga za izbor članova 
Sveučilišnog savjeta iz znanstvenih područja prirodnih i biotehnoloških te tehničkih znanosti 

18. Razno 
 

Rektor 
Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 


