
KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-17 
Rijeka, 12. lipnja 2012.  
 
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 40. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 19. lipnja 2012. godine s početkom u 10.00 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 39. sjednice Senata održane 15. svibnja 2012. godine 

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

3. Imenovanja 

3.1 Potvrda izbora članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica 

3.1.1 Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3.1.2 Filozofskog fakulteta 

3.2 
Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja 
prirodnih i biotehnoloških  znanosti 

3.3 Prijedlog odluke o imenovanju novih članova Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka 

4. Potvrda izbora u više znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje 

4.1 dr. sc. Branimir Pavković, Tehnički fakultet, trajno  

4.2 dr. sc. Mladen Petravić, Odjel za fiziku, trajno 

4.3 Emilija Duparova, Akademija primijenjenih umjetnosti, 5 godina 

5. 
Odluka o izboru Lenke Udovički u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docent iz umjetničkog 
područja, polja kazališna umjetnost, grane kazališna režija 

6. 
Prijedlog odluke o izmjenama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

7. Odluka kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija 

8. Okvirni kalendar nastave za akademsku godinu 2012/2013. 

9. 
Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu studije o opravdanosti osnivanja Fakulteta 
za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci (na prijedlog Medicinskog fakulteta, a sukladno čl. 17, 
st. 7. Statuta Sveučilišta)  

10. 
Suglasnost Senata na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta 
u Rijeci (izmjena adrese sjedišta) 

11. 
Suglasnost Senata na Pravilnik o načinu ostvarivanja prihoda na tržištu, načinu raspodjele 
prihoda i plaćanju rada Akademije primijenjenih umjetnosti  Sveučilišta u Rijeci 

12. 
Raspored sredstava uplaćenih temeljem Odluke o troškovima upisa u prvu i vise godine studija u 
akademskoj godini 2011/2012. na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci za 

12.1 troškove studentskog sporta 
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12.2 troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra (Ured za studente s invaliditetom) 

12.3 naknadu troškova pristupa sustavu Sveučilišne knjižnice Rijeka 

13. 
Prihvaćanje Izvješća Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci o isplaćenim sredstvima za Studentski 
zbor Sveučilišta u Rijeci u 2011. godini 

14. 
Prijedlog 15. 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 

15. 
Raspisivanje Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na 
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2012/2013.   

16. 
Suglasnost Senata Rektoru na potpisivanje Ugovora o partnerskom osnivanju edukacijskog 
centra u Palači Moise u Cresu 

17. 
Suglasnost na Strategiju Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 
2012–2013. 

18. Upisi  

18.1 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih 
preddiplomskih i sveučilišnih integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija u 
2012./2013. akademskoj godini (2. izmjena za Ekonomski fakultet)  

18.2 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih studija u 2012./2013. akademskoj godini (2. izmjena za Ekonomski fakultet)  

18.3.  
Suglasnost na prijedlog odluke FV Ekonomskog fakulteta o naplati naknada za kvalitetu studija 
studenata upisanih na Ekonomski fakultet 

19. Razno 

 
  

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

 
 

 


