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Rijeka, 16. ožujka 2010.      
      
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
 

Pozivamo Vas na 11. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 16. ožujka 2010. godine  s početkom u 9:30 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 10. sjednice Senata održane 9. veljače 2010. godine i Zapisnika s 
Elektronske sjednice Senata od 26. veljače 2010. godine 

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

3. 
Potvrda razrješenja dosadašnjeg člana Senata iz reda Akademije primjenjenih umjetnosti 
red. prof. Gorana Štimca na osobni zahtjev i potvrda red. prof. Ante Vladislavida za novog 
člana Senata iz reda Akademije primjenjenih umjetnosti  

4. 
Potvrda razrješenja ravnatelja Studentskog centra temeljem čl. 37. st. 6. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci (pročišdeni tekst od 10. prosinca 2008.) 

5. Potvrda izbora u više zvanje: 

5.1 dr. sc. Aleksandra Pejčid, Učiteljski fakultet – trajno 

5.2 dr. sc. Marko Čanađija, Tehnički fakultet – 5 godina 

5.3 dr. sc. Zlatko Trobonjača, Medicinski fakultet – 5 godina 

6. 
Potvrda ranijeg izbora u više zvanje, čl. 7. Pravilnika o postupku izbora nastavnika, 
znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuda radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci: 

6.1 dr. sc. Kristian Lenid, dipl. ing., Tehnički fakultet – izvanredni profesor 

6.2 dr. sc. Viktor Sučid, dipl. ing., Tehnički fakultet – izvanredni profesor 

7. 
Prihvadanje Izvješda o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2009. godinu 
izvjestiteljica: doc. dr. sc. Sanja Barid, ravnateljica 



8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci 

9. 
Donošenje Temeljnog dokumenta o politikama intelektualnog vlasništva Sveučilišta u 
Rijeci 
izvjestiteljica: Anita Klanac, MBA 

10. Nacrt Pravilnika o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci 

11. 
Prijedlog dijela odluka iz paketa pravne regulative vezane uz Elaborat preseljenja na 
Kampus 

11.1 Prijedlog odluke o osnivanju stručnih službi Kampusa 

11.2 Prijedlog privremenog ustroja i ustroja radnih mjesta Centra za studije 

11.3 Prijedlog privremenog ustroja Sveučilišnog informatičkog centra (SIC) 

11.4 
Informacija o odluci rektora o osnivanju Ureda za sport, Službe zaštite na radu i zaštite od 
požara i Službe za marketing i odnose s javnošdu Sveučilišta 

12. 
Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta 
Filozofskog fakulteta 

13. Natječaj za upis u diplomske studije Sveučilišta u Rijeci u 2010./2011. godini 

13.1 
Prijedlog odluke o visini školarina za upis na diplomske studije Sveučilišta u Rijeci u 
2010./2011. 

13.2 
Prijedlog odluke o iznosima troškova razredbenog postupka za upis na diplomske studije 
Sveučilišta u Rijeci u 2010./2011. 

13.3 
Prijedlog odluke o broju mjesta za upis u prvu godinu diplomskih studija Sveučilišta u 
Rijeci u 2010./2011. 

13.3a 

Davanje suglasnosti Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za izvođenje studijskog 
programa diplomskog studija Poslovne ekonomije – smjer Poduzetništvo u nastavnom 
centru Bjelovar  (studij izvan sjedišta) 
 

14. 
Usvajanje programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za 
vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 
 

14.1 Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike 

14.2 Razlikovni program za upis na diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

15. Nagrade i stipendije za studente 

15.1 Prijedlog odluke o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2009./2010. 

15.2 Prijedlog odluke o dodjeli sveučilišne stipendije za akademsku godinu 2009./2010. 

16. 
Prijedlog odluke o izmjenama članova i predsjednika Povjerenstva za akreditaciju 
studijskih programa 

17. 
Odluka o dodjeli Povelje Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u povodu 
50. obljetnice visokoškolskog obrazovanja u području turizma i ugostiteljstva 

18. Prijedlog odluke o uvođenju Smart X-kartica za studente i zaposlenike Sveučilišta 



19. Prihvadanje završnog računa Sveučilišta u Rijeci za 2009. godinu 

20. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava za kapitalna ulaganja i 
investicijsko održavanje iz Proračuna 2010. godine 

21. Suglasnost na pravne radnje iznad: 

21.1 
500.000,00 kuna rektoru – za sklapanje ugovora o sufinanciranju mrežne opreme i čitača 
za potrebe Kampusa Sveučilišta u Rijeci s CARNetom 

21.2 400.000,00 kuna dekanu Tehničkog fakulteta – za izgradnju lifta za osobe s invaliditetom 

22. 
TEMATSKA TOČKA: Portfelj zaposlenika Sveučilišta u Rijeci 
izvjestitelj: Dean Bađari, dipl. inf. 

23. 

Razno 

Zaključak o neodržavanju nastave u petak 7. svibnja 2010. godine zbog održavanja 
Studentskog dana 

 
 
R E K T O R 

 
 

 

                Prof. dr. sc. Pero Lučin   
 


