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ČLANOVIMA STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA STUDIJE 

 

Predmet: Poziv na 13. sjednicu Stručnog vijeća Centra za studije 

 

Poštovani članovi Stručnog vijeća Centra za studije,  

pozivam vas na 13. sjednicu Stručnog vijeća Centra za studije koja će se održati u utorak, 6. srpnja 
2010. godine s početkom u 10.00 sati, u sali Senata na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće 
Mažuranića 10, Rijeka. 

U nastavku vam dostavljam  Dnevni red sjednice s napomenom da se materijali za sjednicu nalaze na 
Share Point portalu.  

DNEVNI RED 13. SJEDNICE STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA STUDIJE 

1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Stručnog vijeća održane 7. lipnja 2010. godine 
2. Izmjene i dopune studijskih programa: izvješće Povjerenstva za akreditaciju 

a) Izmjene studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (22 studijska programa)  
b) Izmjene studijskih programa Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci: 

- diplomskog sveučilišnog studija Informatike nastavničkog smjera 
- dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog  studija Informatike nastavničkog smjera u slobodnoj 
  kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci 

c) Izmjene studijskih programa Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci: 
- diplomskog sveučilišnog studija Matematika nastavničkog smjera 
- diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika nastavničkoga smjera 

d) Izmjene studijskih programa Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci: 
- diplomskog sveučilišnog studija Fizike i matematike nastavničkog smjera 
- diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike nastavničkog smjera 

e) Izmjene i dopune studijskih programa Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna pedagogija 
- preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost 

3. Prijedlog ustroja Centra za studije  
4. Ured za studente s invaliditetom - akcijski plan  
5. Zaključci vezani za Strategiju Sveučilišta u Rijeci  
6. Interna analiza Pravilnika o studijima (završni dokument)   
7. Izvješća prorektorice: 

a. Diplomski studiji - natječaj 
b. Tempus projekt ACCESS  - studijski put na Sveučilište Malardaren, Švedska 
c. Državna matura  - jesenski rok  
d. Tiskanje diploma - Ugovor  
e. Natječaj za fitnes centre - dopis A.K.S. d.o.o. 
f. Top stipendija za top studente - evaluacija Stipendijskog vijeća 
g. Eurostudent IV - izvješće o provedbi ankete     



 

h. Mrežne stranice - zapisnici sa sjednica SV  
i. Termin sljedeće sjednice Stručno vijeća - prijedlog 7. rujan 2010. godine 

8. Tematska točka: Ugovor o studiranju    
9. Razno 

 
S poštovanjem,  
 

PROREKTORICA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA 

                                                                                prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v.r.  


