
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-23 
Rijeka, 13. prosinca 2011.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 33. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 

u srijedu, 14. prosinca 2011. godine s početkom u 11:00 sati u Vijednici Građevinskog fakulteta, 
prostorija G-020 (Dekanat, prizemno) Dukideva b.b., Kampus Sveučilišta u Rijeci. 

 
D N E V N I  R E D  

(izmjene i dopune) 
 

1. Ovjera Zapisnika s 32. sjednice Senata održane 22. studenog 2011. 

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

3. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

3.1 dr. sc. Diana Stolac, Filozofski fakultet, trajno 

3.2 dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlovid, Odjel za biotehnologiju, 5 godina 

3.3 red. prof. Marijan Pongrac, Akademija primijenjenih umjetnosti, trajno 

4. 
Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 
dr. sc. Aldo Radolovid, Pravni fakultet, 5 godina 

5. Suglasnost na Strategiju razvoja Filozofskog fakulteta Rijeci za razdoblje 2011. – 2015. 

6. Prijedlog odluke o osnivanju studija Sveučilišta u Rijeci 

6.1 poslijediplomskog doktorskog  studija „Informatika“ Odjela za informatiku  

6.2 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“  Pravnog  
fakulteta  

6.3 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci 

7. Proračun Sveučilišta u Rijeci 

7.1 Prijedlog rebalansa financijskog plana Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu 

7.2 Prijedlog odluke o rasporedu privremenog financiranja za razdoblje 01-03/2012. godine 

7.2.1 
za A 621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – plade za redovan rad i naknade plada 
lektorima (tablica P1) 

7.2.2 
A 621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – naknade troškova zaposlenima i određena 
materijalna prava (tablica P10) 

7.2.3 
A 621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - raspored sredstava iz proračuna za 
materijalne izdatke 
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7.3 
Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava prema Sporazumu o prenošenju sveučilišnog 
Učiteljskog studija u Gospidu s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na Sveučilište u Zadru 
(plan za 2012. godinu, projekcije za 2013. i 2014. godinu) 

7.4  
Raspodjela sredstava doznačenih za financiranje troškova studija redovitih studenata u 
akademskoj godini 2011./2012. na Sveučilištu u Rijeci 

7.4.1 
Prijedlog odluke o raspodjeli 960.534,00 kuna (akontacija) za troškove redovitih studenata po 
prvi puta upisanih u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 
stručnih studija 

7.4.2 
Prijedlog odluke o raspodjeli 1.156.977,00 kuna (akontacija) za troškove redovitih studenata 
po prvi puta upisanih u I. odnosno II. godinu diplomskih studija te IV, V. i VI. godinu 
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 

7.4.3 
Izvješde o raspodjeli sredstava za financiranje odjela, centara i zajedničkih službi Sveučilišta u 
Rijeci 

7.5 
Pregled kretanja sredstava potrebnih za financiranje plada za redovan rad i naknada plada 
lektorima za period izvršenja proračuna u 2009. do 2011. godini i planiranih sredstava za 2012. 
godinu – A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci – informacija 

7.6 
Izvršavanje obveza prema čl. 140 Statuta Sveučilišta u Rijeci (3%) za razdoblje 2009. – 2011. 
godina – informacija 

7.6.1 
Prijedlog 11. odluke o rasporedu sredstava uprihođenih u 2009., 2010. i 2011. godini temeljem 
članka 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci 

7.7 Pregled međunarodnih projekata Sveučilišta u Rijeci 

8. Suglasnost za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kuna 

8.1 
dekanu Pomorskog fakulteta 
- oročenje novčanih sredstava tijekom 2011. i 2012. godine u poslovnoj banci 

8.2 
dekanu Tehničkog fakulteta 
- oročenje novčanih sredstava tijekom 2011. i 2012. godine u poslovnoj banci 

9. 
Povjera nastave istaknutoj kazališnoj stručnjakinji Uni Bauer na poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Sveučilišta u Rijeci ''Gluma, mediji i kultura'' (čl. 81., st. 4. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci) 

10. Imenovanje novih članova tijela Senata 

10.1 Odbor za proračun 

10.2 Odbor za statutarna pitanja 

10.3 Odbor za strategiju 

11. 
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih 
udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci 

12. 
TEMATSKA TOČKA: Izvješde o rezultatima U-Multirank projekta 
(prof. dr. sc. Damir Zec, prorektor) 

13. Razno 

    
 
 

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

 
 


