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Rijeka, 9. veljače 2010.      
      
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
 

Pozivamo Vas na 10. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 9. veljače 2010. godine  s početkom u 11,00 sati  u sali Senata, II. kat, prostor 

Rektorata, Trg brade Mažuranida 10. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1.  Ovjera Zapisnika s 9. sjednice Senata održane 19. siječnja 2010. godine 

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

3. 
Potvrda izbora redovitih profesora: 

- dr. sc. Romana Jerkovid, Medicinski fakultet – 5 godina 

4. Prijedlog odluke o izmjeni članova Stručnog vijeda Centra za studije 

5. 
Prijedlog odluke o opdim uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije 
Sveučilišta u Rijeci 

6. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za 
vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 

6.1 Razlikovni Sveučilišni preddiplomski studij politehnike 

6.2 e-učenje u nastavnom procesu 

6.3 UniSTAT: Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu 

7. 
Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih 
mjesta Filozofskog fakulteta u Rijeci 

8. 
Prijedlog dijela odluka iz paketa pravne regulative vezane uz Elaborat preseljenja na 
Kampus 

9. Izdavačka djelatnost Sveučilišta u Rijeci 

9.1 Usvajanje Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2010. godinu 

9.2 Imenovanje Povjerenstva za izradu Pravilnika o izdavaštvu Sveučilišta u Rijeci 



10. 
Plan mjera za povedanje globalne vidljivosti Sveučilišta i uspješno  
rangiranje Sveučilišta na međunarodnim i europskim rang listama 
 

10.1 Prijedlog odluke o zajedničkoj internetskoj domene Sveučilišta  

10.2 Prijedlog mjera za povedanje vidljivosti Sveučilišta 

11. Prijedlog odluke o donošenju Standarda vizualnog identiteta Sveučilišta u Rijeci 

12. 
Raspodjela proračunskih sredstava za redovitu djelatnost Sveučilišta u Rijeci za 2010. 
godinu   

12.1 
Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za materijalne izdatke u 2010. 
godini (redovni materijalni troškovi, preventivni zdravstveni pregledi, troškovi 
prijevoza) 

12.2 
Prijedlog odluke o planiranim sredstvima za naknade troškova zaposlenima i 
određenih materijalnih prava u 2010. godini 

12.3 
Prijedlog odluke o planiranim financijskim sredstvima za plade zaposlenika 
Sveučilišta u Rijeci u 2010. godini 

12.4 
Plan financiranja studentskih programa za 2010. godinu i Plan troškova za zdravstveno 
osiguranje studenata za 2010. godinu i pregled potraživanja za refundacije za 2009. 
godinu – informacija 

13. 
Suglasnost Senata Rektoru za pravne radnje u vrijednosti iznad 500.000,00 kuna – 
zaključenje Ugovora o davanju nekretnina na trajnu uporabu Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

14. TEMATSKA TOČKA: Pripremanje Sveučilišta za uključivanje u strukturne fondove 

15. Razno 

 
 
R E K T O R 

 
 

 

                Prof. dr. sc. Pero Lučin   
 


