
KLASA: 602-04/11-01/01  
URBROJ: 2170-57-01-11-21       
Rijeka, 21.  studenoga 2011.  
      - ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
      - prorektorima Sveučilišta u Rijeci  
      - Roberti Hlača Mlinar - glavnoj tajnici 

 
Pozivamo Vas na 32. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja de se održati 

u utorak, 22. studenog 2011. godine s početkom u 10:00 sati u sali Senata, II. kat, prostor Rektorata,  
Trg brade Mažuranida 10. 

 
D N E V N I  R E D (izmjene i dopune) 

 

1. Ovjera Zapisnika s 31. sjednice Senata održane 18. listopada 2011. 

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

3. 
Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Ekonomskom fakultetu u povodu 50. obljetnice osnutka i 
djelovanja  

4. 
Potvrda izbora pročelnika Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci (čl. 28. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci – p/t od 10. prosinca 2008.) 

5. Potvrda izbora članova Senata  

5.1 iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci 

5.1.1 Odjel za fiziku 

5.1.2 Odjel za informatiku 

5.1.3 Odjel za matematiku 

5.2 iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija 

6. 
Podrška  Senata Učiteljskom fakultetu za predlaganje prof. dr. sc. Marije Riman za dodjelu 
Državne nagrade za znanost za 2011. godinu 

7. Potvrda izbora u više znanstveno-nastavno zvanje 

7.1 dr. sc. Vesne Crnid-Gotid, Pravni fakultet, trajno 

7.2 dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza, Odjel za fiziku, trajno 

8. 

Suglasnost Senata na Odluku Fakultetskog vijeda Medicinskog fakulteta da se omogudi 
stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada, bez pohađanja 
nastave i polaganja ispita, temeljem čl. 117., st. 5. Statuta Sveučilišta u Rijeci studentu 
doktorskog studija ''Biomedicina'' Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ivanu Šoši, dr. 
med. 

9. Sveučilišna tijela 

9.1 Prijedlog II. Odluke o izmjenama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 

9.2 Prijedlog izmjena i dopuna Dodatka Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci 

9.3 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o akreditiranju studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci 
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9.4 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Stručnog vijeda Centra za studije iz područja 
znanosti i umjetnosti i iz redova predstavnika studenata poslijediplomskih i diplomskih 
studija 

9.5 Prijedlog Odluke o sastavu i imenovanju članova Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci 

9.6 
Prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju novih članova Povjerenstva za 
akademsko priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci 

9.7 
Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Povjerenstva za vrednovanje cjeloživotnog 
učenja Sveučilišta u Rijeci 

9.8 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za udruge Sveučilišta u Rijeci 

10. Nacrt temeljnog dokumenta o energetskoj učinkovitosti 

11. 
Pokretanje javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenata, 
nastavnika i drugog osoblja u okviru Erasmus programa 

12. Prijedlog prenamjene sredstava Riznice za kreditiranje studenata 

13. 
Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija 2012./2013. 
akademske godine 

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

14.1 
preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  

14.2 
stručnog studija Radiološka tehnologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 
izvođenje studija u dijelu radnog vremena 

14.3 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog  
preddiplomskog i diplomskog studija Medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

15. 
Prijedlog izmjene programa cjeloživotnog učenja na temelju Zaključka Povjerenstva  za 
vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: 
''Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce'' Filozofskog fakulteta u Rijeci 

16. 
Prethodna suglasnost Senata na dopunu Statuta Studentskog centra Rijeka – promjena 
djelatnosti 

17. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli doznačenih sredstava prema realizaciji vanjske suradnje u ak. 
god. 2010./2011. 

18. Suglasnost za poduzimanje pravnih radnji iznad 400.000,00 kuna 

18.1 
dekanu Pravnog fakulteta  
- oročenje sredstava tijekom 2011. godine u poslovnoj banci 

18.2 
ravnatelju Studentskog centra 
- sklapanje ugovora temeljem javnih nadmetanja za nabavu roba u 2012. godini 

19. 
Prijedlog 10. odluke o rasporedu sredstava uprihođenih u 2009. i 2010. godini temeljem 
članka 140. Statuta Sveučilišta u Rijeci 

20. Razno 

     
Rektor 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 


