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Klasa: 602-04/09-01/01 
Ur.br.: 2170-57-01-09-20 
Rijeka, 13. listopada 2009.      
    
    
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - prof. dr. sc. Krešimiru Pavelidu  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
 

Pozivamo Vas na 6. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 20. listopada 2009. godine  s početkom u 11,00 sati  u prostoriji Rektorata 

Sveučilišta u Rijeci, Trg brade Mažuranida 10. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1.  Ovjera zapisnika s 5. sjednice Senata održane 6. listopada 2009. godine 

2.  Izvješde rektora, prorektora i predstavnika Studentskog zbora  

3.  Potvrda izbora novih članova Senata:  

3.1 
Građevinskog fakulteta – prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, dekanica Građevinskog 
fakulteta 

3.2 
Odjela za biotehnologiju – prof. dr. sc. Anđelka Radojčid-Badovinac, zamjenica pročelnika 
Odjela za biotehnologiju 

4.  Potvrda izbora redovitih profesora:   

4.1 dr. sc. Igor Prpid – Medicinski fakultet, 5 godina 

4.2  dr. sc. Damir Miletid – Medicinski fakultet, 5 godina 

4.3  dr. sc.  Bruno Čalid – Tehnički fakultet, trajno 

4.4  Žarko Violid, akad. kipar - Akademija primijenjenih umjetnosti 

4.5 dr. sc. Vinka Cetinski – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 5 godina 

4.6 dr. sc. Elvira Mustad – Medicinski fakultet, 5 godina 

4.7 dr. sc. Ira Gjenero-Margan – Medicinski fakultet, 5 godina 

4.8 dr.sc. Maja Kraševid – Medicinski fakultet, 5 godina 

5.  Potvrda ranijeg izbora u više zvanje: 

 Goran Štimac, akad. kipar - Akademija primijenjenih umjetnosti, 5 godina 

6. 
Povjera izvođenja nastave inozemnim profesorima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci 



7.  Odluke o donošenju izmjena i dopuna studijskih programa:  

7.1  Sveučilišnih diplomskih studija (nastavničkog smjera) Filozofskog fakulteta 

7.2  Sveučilišnih diplomskih studija (nastavničkog smjera) Odjela za informatiku 

7.3  Sveučilišnih diplomskih studija  (nastavničkog smjera) Odjela za matematiku 

8. 

Odluka o uvjetima upisa i kvotama za  upis u I. godinu studija 2010./2011. akademske 
godine za preddiplomske, integrirane i stručne studije Sveučilišta u Rijeci (državna matura i 
brošura SPU Agencije za znanost i visoko obrazovanje)  
  

9.  Preraspodjela slobodnih upisnih mjesta:  
 

9.1 
Odluka o preraspodjeli  7 slobodnih upisnih mjesta za preddiplomske i stručne studija 
Tehničkog fakulteta na stručne studije Medicinskog fakulteta 

9.2 

Informacija o preraspodjeli 7 slobodnih upisnih mjesta za diplomski studij Likovne 
pedagogije na diplomski studij Primijenjenih umjetnosti pri Akademiji primijenjenih 
umjetnosti 
 

9.3 

Informacija o preraspodjeli 3 slobodna upisna mjesta za preddiplomski studij  
Građevinarstva na diplomski studij Građevinarstva pri Građevinskom fakultetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Građevinski fakultet 

10.  Financije  

10.1 Odluka o prihvadanju rebalansa proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci  

10.2 

Odluka o 3. dopuni Odluke o raspodjeli sredstava u 2009. godini uprihođenih temeljem 
članka 140. Statuta – pročišdeni tekst od 10. prosinca 2008. 

 Projekt informatičke potpore evidenciji  nastave 
 Projekt prezentacije Pravilnika o priznavanju prethodnog učenja (organiziranje 

radionica) 
 

10.3 
Odluka o raspodjeli akontiranih sredstava za školarine diplomskih studija, integriranih i 
stručnih specijalističkih diplomskih studija 

10.4 
Odluka o 3. izmjeni Odluke Senata o rasporedu proračunskih sredstava za investicijsko i 
tekude održavanje u 2009. godini 
 

11. Suglasnost rektoru na pravne radnje iznad 500.000,00 HRK: 

11.1 
Ugovaranje i zaključivanje Dodatka Ugovoru o izvođenju građevinsko - obrtničkih i 
instalaterskih radova na izgradnji Filozofskog i učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (cca 
5 mil. HRK)  
 

11.2 
Ugovaranje i zaključivanje Dodataka Ugovoru o izvođenju građevinsko - obrtničkih i 
instalaterskih radova na izgradnji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (cca 1 mil. 
HRK) 

12.  
Tematska točka: Projekt strategije ljudskih resursa za znanstvene istraživače – provedba 
Strategije Sveučilišta u Rijeci – 2. strateški cilj/znanstveni rad i inovacije 
 

13.  R a z n o 

 
R E K T O R 

 
Prof. dr. sc. Pero Lučin   


