
 

KLASA: 602-04/12-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-12-21 
Rijeka, 17. rujna 2012.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 

Pozivamo Vas na 42. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 18. rujna 2012. godine s početkom u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Fakulteta za menadžment 

u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, Ika. 
 

D N E V N I  R E D 
(izmjene i dopune) 

 

1. Ovjera Zapisnika s 41. sjednice Senata održane 17. srpnja 2012. godine 

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

3. 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstveno-nastavne 
sastavnice Sveučilišta u Rijeci 

- Akademija primijenjenih umjetnosti 

4.  Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

4.1. dr. sc. Duško Pavletić, Tehnički fakultet, 5 godina 

4.2. dr. sc. Mladen Perinić, Tehnički fakultet, 5 godina 

5. 
Prijedlog odluke o izmjeni člana Stručnog vijeća Centra za studije iz redova studenata 
preddiplomskih i diplomskih studija 

6. 
Prijedlog odluke o osnivanju Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7. Upisne kvote 

7.1 
Prijedlog Odluke o povećanju upisne kvote na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

7.2 
Preraspodjela upisne kvote za strane državljane s preddiplomskog studija Sanitarno inženjerstvo 
na integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci 

8. 

Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za vrednovanje 
programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 

Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije Filozofskog fakulteta u Rijeci 

9. Troškovi studija redovitih studenata 

9.1 

Suglasnost Senata na pristupanje pregovaranju i sklapanju pilot-programskog ugovora o 
subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente  

s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

9.2 

Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama  Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja u 
troškovima studija redovitih studenata u akademskoj godini 2012./2013. (KLASA: 602-04/12-
01/02, URBROJ: 2170-57-01-12-210 od 19. lipnja 2012.), sukladno Odluci Vlade RH (KLASA: 602-
04/12-01/03, URBROJ: 5030112-12-1) od 2. kolovoza 2012. 
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10. Donošenje Pravilnika o udrugama i neformalnim oblicima udruživanja na Sveučilištu u Rijeci 

11. 
Prijedlog odluke o izmjeni Pravilnika o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u 
zvanju i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci 

12. 
Racionalizacija rashoda poslovanja i njihovo stavljanje u okvire proračunskih mogućnosti te 
definiranje kriterija kadrovskih politika 

13. Vanjska suradnja 

13.1 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju vanjske suradnje u 2012. godini 

13.2 
Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje troškova vanjske suradnje u akademskoj 
godini 2011./2012. 

14. 
Prijedlog 17. Odluke o rasporedu sredstava obračunatih temeljem prihoda sastavnica u 2010., 
2011. i 2012. godini temeljem čl. 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci – p/t od 10. prosinca 2008. 
godine 

15. 
Raspisivanje javnog Natječaja za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u 
2011./2012. akademskoj godini 

16. Suglasnost Senata STRIP d.o.o.-u na raspisivanje natječaja za Sveučilišnu smještajnu agenciju  

17. 
Prijedlog II. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju troškova za tekuće i investicijsko 
održavanje u 2012. godini iz aktivnosti A621002 redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

18. Razno 

 
 
  Rektor 

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


