
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-15 
Rijeka, 14. svibnja 2012.  
 
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 39. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 

u utorak, 15. svibnja 2012. godine s početkom u 11:00 sati u sali Senata, I. kat,  
Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10. 

 
D N E V N I  R E D 

(izmjene i dopune) 
 

1. 
Ovjera Zapisnika s 37. sjednice Senata održane 17. travnja 2012. i 38. tematske sjednice 
održane 19. travnja 2012. godine 

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

3. Potvrda izbora  

3.1 
prof. dr. sc. Aleksandre Deluka-Tibljaš za dekanicu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci 

3.2 prof. dr. sc. Predraga Šustara za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

4. 
Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

dr. sc. Jasenke Mršić-Pelčić, Medicinski fakultet, trajno zvanje 

5.  Prijedlog odluke o imenovanju novog člana Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci 

6. 
Imenovanje novih članova Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija 

Sveučilišta u Rijeci 

7. Izmjene i dopune studijskih programa 

7.1 Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.1.1 sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo 

7.1.2 sveučilišnog preddiplomskog studija Brodogradnja 

7.1.3 sveučilišnog preddiplomskog studija Elektrotehnika 

7.1.4 sveučilišnog preddiplomskog studija Računarstvo 

7.1.5 sveučilišnog diplomskog studija  Strojarstvo  

7.1.6 sveučilišnog diplomskog studija  Brodogradnja  

7.1.7 sveučilišnog diplomskog studija  Elektrotehnika  

7.2 Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.2.1 integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 

7.2.2 sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

7.2.3 sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

8. 
Prijedlog odluke o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2012./2013. 
akademskoj godini upisati I. godinu stručnih, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih, 
diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

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

9.1 
Prijedlog odluke o konačnoj raspodjeli (7.792.166,00 kuna) za troškove redovitih 
studenata po prvi puta upisanih u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i 
diplomskih te stručnih studija 

9.2 
Prijedlog odluke o konačnoj raspodjeli (8.654.223,00 kuna) 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 

9.3 
Izvješće o raspodjeli sredstava za financiranje odjela, centara i zajedničkih službi 
Sveučilišta u Rijeci 

10. 

Suglasnost dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za poduzimanje 
pravnih radnji iznad 400.000,00 kuna 

- postupak nabavke računalne opreme 

11. 
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 

12. Suglasnost Senata na  

12.1 
izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci 

12.2 
Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 
Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

12.3 
Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 

13. 

Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za vrednovanje 
programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni 
diplomski studij Fizioterapije, sestrinstva i primaljstva Medicinskog fakulteta 

14. 
Prijedlog odluke o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i mediji Sveučilišta u 
Rijeci 

15. Razno 

 
  

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

 
 

 


