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Rijeka, 19. siječnja 2010.      
  
 
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 
 
 

Pozivamo Vas na 9. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 
u utorak, 19. siječnja 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 8. sjednice Senata održane 8. prosinca 2009. godine 

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

3. 
Potvrda izbora novog člana Senata iz reda Filozofskog fakulteta – dr. sc. Predrag 
Šustar, izv. prof. (dekan Filozofskog fakulteta) 

4. Potvrda izbora redovitih profesora:   

4.1 dr. sc. Jasminka Rupčid, Medicinski fakultet - trajno 

4.2 dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet - 5 godina 

4.3 dr. sc. Milan Nosid, Filozofski fakultet - 5 godina 

4.4 dr. sc. Jagoda Ravlid-Gulan, Medicinski fakultet - 5 godina 

5. 
Podrška  Senata prijedlogu Akademijinog razreda za izbor prof. dr. sc. Stipana Jonjida  
u redovito članstvo HAZU-a 

6. 
Natječaj za upis u I. godinu stručnih i sveučilišnih preddiplomskih i integriranih 
studija Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2010./2011. 

6.1 
Izmjena Odluke o broju mjesta za upis studenata u I. godinu stručnih i  sveučilišnih 
preddiplomskih i integriranih studija u akademskoj godini 2010./2011. 



6.1.1 Izmjene kvota za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

6.1.2 Utvrđivanje podkvote za pristupnike starije od 24 godine 

6.2 

Odluka o visini školarina za: 
- hrvatske državljane i pripadnike hrvatskog naroda s prebivalištem izvan RH 

koji de studirati u statusu redovitih studenata uz djelomičnu subvenciju 
- strane državljane – redovite studente 
- izvanredne studente  
- izvanredne studente s posebnim statusom 

6.3 

Odluka o troškovima dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti koje provode: 
Akademija primijenjenih umjetnosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za 
biotehnologiju i Učiteljski fakultet 
 

6.4 
Odluka o troškovima razredbenog postupka koji de se provoditi za pristupnike starije 
od 24 godine 

6.5 
Odluka o troškovima upisa u I. godinu studija i više godine studija u akademskoj 
godini 2010./2011. 

6.6 Posebni dio natječaja za upis pristupnika starijih od 24 godine (prijedlog sastavnica) 

7. 
Donošenje suglasnosti Pravnom fakultetu za izvođenje nastave Poslijediplomskog 
specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje na Policijskoj akademiji MUP-a u 
Zagrebu 

8. Druga odluka o izmjenama Pravilnika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

9. 
Donošenje Naputka o mobilnosti za sastavnice, Erasmus koordinatore i studente 
Sveučilišta u Rijeci 

10. Prijedlog rebalansa Proračuna Studentskog zbora za 2009. godinu 

11.  
Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u 
Rijeci 

12. 
Suglasnost Senata Rektoru, na temelju članka 8. Sporazuma o obavljanju poslova 
unutarnje revizije (od 15. rujna 2009.) na donošenje: 

12.1 Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2010. – 2012. godine 

12.2 Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2010. godinu 

13. 
 
 

Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenih u 2009. godini temeljem članka 140. 
Statuta: 
 

    13.1 Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka do 2,00 sati ujutro 

13.2 Festival znanosti Rijeka 2010. 

13.3 
Prezentacija provedbe Zakona o sustavu unutrašnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru 

13.4 Informatizacija poslovnih procesa Sveučilišta 

14. Prijedlog I. rebalansa Proračuna Sveučilišta u Rijeci za 2010. godinu 



15. Nacrt radnog materijala Elaborata o preseljenju na Kampus  

16.  Razno 

 
 

R E K T O R 
 

 
                Prof. dr. sc. Pero Lučin   


