
KLASA: 602-04/10-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-10-16 
Rijeka, 13. srpnja 2010.        
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
 

Pozivamo Vas na 16. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 20. srpnja 2010. godine s početkom u 9:00 sati  u sali Senata, II. kat, prostor Rektorata, 

Trg braće Mažuranića 10. 

 

D N E V N I    R E D  
(s izmjenama i dopunama) 

 

1.  Ovjera Zapisnika s 15. sjednice Senata održane 15. lipnja 2010. 

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

3. Izbor članova Senata Sveučilišta u Rijeci 

3.1 Potvrda izbora članova Senata iz reda studenata 

3.2 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora kandidata za članove Senata iz redova 
znanstveno-nastavnih sastavnica:  

- Ekonomskog fakulteta 
- Pomorskog fakulteta 
- Tehničkog fakulteta 
- Učiteljskog fakulteta 

4. Potvrda izbora 

4.1 Potvrda izbora u zvanje redovitog profesora 

4.1.1 dr. sc. Marija Marinović, Odjel za informatiku, trajno 

4.1.2 dr. sc. Miomir Matulović, Pravni fakultet, trajno 

4.1.3 dr. sc. Branka Kalogjera, Filozofski fakultet,  5 godina 

4.1.4 dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, Ekonomski fakultet, 5 godina 

4.1.5 dr. sc. Nina Kudiš-Burić, Filozofski fakultet, 5 godina 

4.2 

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

- dr. sc. Gordan Gulan, Medicinski fakultet, 5 godina (i potvrda izbora u zvanje 
redovitog profesora) 

5. Osnivanje Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci 

6. Vanjska suradnja na Sveučilištu 

6.1 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izvoĎenje nastave na drugim visokim učilištima 
u Hrvatskoj i izvan Hrvatske 

6.2 Prijedlog odluke – unutarnja vanjska suradnja na Sveučilištu u Rijeci 
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7. Prijedlog teksta Ugovora o redovitom studiranju 

8. Kriteriji i uvjeti plaćanja studija 

8.1 Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija 

8.2 Prijedlog mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Sveučilištu u Rijeci 

9. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o troškovima  upisa u prvu i više godine studija u 
akademskoj godini 2010./2011. (KLASA: 602-04/10-01/02, URBROJ: 2170-57-01-10-11 
od 19. siječnja 2010.) 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa 

10.1 
Akademije primjenjenih umjetnosti 

- preddiplomski sveučilišni studij Likovna pedagogija 
- preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost 

10.2 

Filozofskog fakulteta 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest umjetnosti 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofija 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Pedagogija 
- preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 
- preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 
- preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Kulturologija 
- preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Pedagogija 
- preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Politehnika 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest umjetnosti 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Filozofija 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Pedagogija 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Politehnika i informatika 
- diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 
- diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Kulturologija 
- diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Pedagogija 

10.3 

Odjela za informatiku 
- diplomski sveučilišni studij Informatika nastavničkog smjera 
- diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatika nastavničkog smjera u 

slobodnoj kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci 

10.4 
Odjela za matematiku 

- diplomski sveučilišni studij Matematika nastavničkog smjera 
- diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika nastavničkoga smjera 

10.5 
Odjela za fiziku 

- diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika nastavničkog smjera 
- diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika nastavničkog smjera 

11. 

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

- Razlikovni program informatike 

12. 
Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o upisu studenata u I. godinu sveučilišnih 
diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2010./2011. 
(nadopuna upisnih mjesta za specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo) 



13. 
Raspored sredstava temeljem članka 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst 
od 10. prosinca 2008.  

13.1 
Sveučilišni program natjecanja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-
kolegija 

13.2 Nadogradnja ISVU sustava i edukacija za uvoĎenje Smart X kartica 

14. Suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta na pravne radnje iznad 400.000,00 kuna 

14.1 nabava reagensa i potrošnog laboratorijskog materijala 

14.2 
okvirni sporazum za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj 
mreži za potrebe Fakulteta 

14.3 
sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji pri organizaciji i održavanju 12. Kongresa Društva 
za priroĎenu imunost & NK2010 u organizaciji Medicinskog fakulteta 

14.4 nabava namještaja za opremanje objekata u Sveučilišnom kampusu na Trsatu 

15. 
Prijedlog dijela odluka iz paketa pravne regulative vezane uz Elaborat preseljenja na 
Kampus 

15.1 Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta: 

15.1.1 Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 

15.1.2 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

15.1.3 GraĎevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

15.1.4 Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

15.2 Informacija o privremenim ustrojima zajedničkih stručnih službi Sveučilišta 

15.3 Inicijativa za ustroj Knjižnice kampusa kao podružnice Sveučilišne knjižnice Rijeka 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju Kampusa UNIRI d.o.o. 

17. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva nastavnika  u naslovno 
umjetničko nastavno zvanje docent ili više iz umjetničkog područja, polje Kazališna 
umjetnost, grane Gluma/Kazališna režija za potrebe budućeg sveučilišnog 
poslijediplomskog specijalističkog studija Gluma, mediji, kultura 

18. 
TEMATSKA TOČKA: Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta – ustroj, način upravljanja i 
softverska infrastruktura (izvjestiteljica: Senka Tomljanović) 

19. TEMATSKA TOČKA: Portfelj zaposlenika (izvjestitelj: prof. dr. sc. Damir Zec) 

20. Razno 

 
 

 R E K T O R 
 
 

      Prof. dr. sc. Pero Lučin 


