
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-17       
Rijeka, 14. rujna 2011.  
 
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 30. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 

u srijedu, 21. rujna 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 29. sjednice Senata održane 19. srpnja 2011. 

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

3. Potvrda izbora vršitelja dužnosti dekana Akademije primijenjenih umjetnosti 

4. Potvrda izbora članova Senata iz redova 

4.1 
znanstveno-nastavnih sastavnica 

- Medicinski fakultet 

4.2 
umjetničko-nastavne sastavnice 

- Akademija primijenjenih umjetnosti 

4.3 Sveučilišne knjižnice Rijeka 

5. Prijedlog odluke o imenovanju novih članova  

5.1 
Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci iz reda znanstvenih djelatnika Sveučilišta u 
Rijeci 

5.2 Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci 

5.3 Vijeda časti Sveučilišta u Rijeci iz redova studenata 

6. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

6.1 dr. sc. Goran Cukor, Tehnički fakultet, trajno 

6.2 dr. sc. Nikša Fafandjel, Tehnički fakultet, trajno 

6.3 dr. sc. Irvin Lukežid, Filozofski fakultet, trajno 

6.4 dr. sc. Ksenija Lučin, Medicinski fakultet, 5 godina 

6.5 dr. sc. Anton Maričid, Medicinski fakultet, 5 godina 

6.6 dr. sc. Vera Vlahovid-Palčevski, Medicinski fakultet, 5 godina 

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 čl. 117., st. 5. Statuta Sveučilišta u Rijeci 

- Henrietti Benčevid-Striehl, studentici doktorskog studija Biomedicina 

8. Suglasnost Senata na izmjene i dopune Statuta Studentskog centra Rijeka – izmjena sjedišta 

9. Troškovi studiranja na Sveučilištu u Rijeci 

9.1 
Potvrda Ugovora o financiranju troškova studija za redovite studente u akademskoj godini 
2011./2012. i Ugovora o subvenciji troškova redovitih (diplomskih i integriranih) studija u 
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akademskoj godini 2011./2012. 

9.2 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 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 

9.3 Prijedlog odluke o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija 

9.4 
Prijedlog nove odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji mijenjaju 
studij te po drugi puta upisuju I. godinu redovitog studija 

9.5 Prijedlog Mjera za poboljšanje socijalne dimenzije studiranja 

10. 
Prijedlog odluke o uvjetima upisa i broju mjesta za upis u I. godinu novog preddiplomskog 
sveučilišnog (dvopredmetnog) studija Talijanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.  

11. Prijedlog odluke o preraspodjeli broja upisnih mjesta na  

11.1 preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofskog fakulteta 

11.2 
preddiplomskom sveučilišnom studiju ''Biotehnologija i istraživanje lijekova'' Odjela za 
biotehnologiju 

12. Izmjene i dopune studijskih  programa   

12.1 
Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci: 

- diplomskog sveučilišnog studija Informatika: modul Poslovna informatika i modul 
Informacijsko komunikacijski sustavi 

12.2 Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 

12.2.1 preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 

12.2.2 diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija 

12.2.3 preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 

12.2.4 diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 

13. 
Raspisivanje Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na 
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.   

14. 
Prijedlog III. 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 

15. 

Suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta na poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 
kuna 

- nabava znanstvene opreme za potrebe Fakulteta (sustav za in vivo snimanje malih 
laboratorijskih životinja, uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina, ultracentrifuga s 
odgovarajudim rotorom) 

16. Prihvadanje financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za prva tri mjeseca 2012. godine 

17. Razno 

 
 
Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 

 
 
 


