
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-11 
Rijeka, 11. travnja 2012.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 37. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 

u utorak, 17. travnja 2012. godine s početkom u 10:00 sati u Vijećnici Građevinskog fakulteta, 
prostorija G-020 (Dekanat, prizemno) Dukićeva bb, Kampus Sveučilišta u Rijeci. 

 

D N E V N I  R E D 

(izmjene i dopune) 
 

1. Ovjera Zapisnika 

1.1 s 36. sjednice Senata održane 20. ožujka 2012. godine 

1.2 s elektronske sjednice Senata održane 3. travnja 2012. godine 

2. Izvješće rektora, prorektora, pomoćnika rektora i predstavnika Studentskog zbora 

3. 
Potvrda izbora prof. dr. sc. Jože Perića za dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 

4. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

4.1 dr. sc. Goran Turkalj, Tehnički fakultet, trajno   

4.2 dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet, 5 godina 

4.3 dr. sc. Jasminka Giacometti, Odjel za biotehnologiju, 5 godina 

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

- dr. sc. Marko Radačić, Medicinski fakultet, trajno 

6. Izmjene i dopune studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 

6.1 Odjela za matematiku 

6.1.1 sveučilišnog diplomskog studija Matematika (nastavnički smjer) 

6.1.2 sveučilišnog diplomskog studija Matematika i informatika (nastavnički smjer) 

6.1.3 sveučilišnog diplomskog studija Diskretna matematika i primjene 

6.2 sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika Odjela za fiziku 

6.3 preddiplomskog sveučilišnog studija Informatika Odjela za informatiku  

6.4 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo Pravnog fakulteta  

7. Prijedlog odluke o dodjeli sveučilišnih stipendija u 2011./2012. akademskoj godini 

8. Prijedlog odluke o dodjeli rektorovih nagrada za izvrsnost u 2011./2012. akademskoj godini 
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9. Upisi u akademskoj godini 2012./2013. 

9.1 

Prijedlog odluke o izmjeni odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu  sveučilišnih 
preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013. (izmjene Ekonomski 
fakultet) 

9.2 
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih 
diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013. 

9.3 
Prijedlog odluke o troškovima upisa u I. godinu studija i više godine stručnih, sveučilišnih 
preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija 

9.4 
Prijedlog Odluke o troškovima dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti koje provode: 
Akademija primijenjenih umjetnosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za 
biotehnologiju 

9.5 
Prijedlog odluke o troškovima razredbenih postupaka za upis u I. godinu stručnih i 
preddiplomskih sveučilišnih studija koji se provode za kandidate starije od 24 godine 

10. 
Usvajanje procjene opasnosti i planova postupanja u izvanrednim situacijama u Kampusu 
Sveučilišta u Rijeci 

10.1 Prijedlog procjene opasnosti u radnom i urbanom okolišu Kampusa Sveučilišta u Rijeci 

10.2 Prijedlog Plana postupanja kod ugroza u urbanom okolišu Kampusa Sveučilišta u Rijeci 

10.3 
Prijedlog Plana postupanja za slučaj izvanrednog stanja zbog olujnog ili orkanskog vjetra te 
snijega i poledice u Kampusu Sveučilišta u Rijeci 

11. Prijedlog odluke o lokacijama objekata II. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci 

12. 
Prijedlog odluke o naknadi za rad u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i 
društava Sveučilišta u Rijeci  

13. 
Prijedlog 14. Odluke o rasporedu sredstava obračunatih temeljem prihoda sastavnica u 2009., 
2010. i 2011. godini temeljem čl. 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci – p/t od 10. prosinca 2008. 
godine 

14. Sveučilišni savjet 

14.1 
Razrješenje dužnosti člana Savjeta Sveučilišta prof. dr. sc. Stanimira Vuk-Pavlovića (čl. 67., st. 
1, al. 3. Statuta) 

14.2 
Prijedlog odluke o pokretanju postupka kandidiranja člana Sveučilišnog savjeta iz prirodnih, 
biotehničkih i tehničkih znanosti 

15. Razno 

 
   
 

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

 

 


