
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-14 
Rijeka, 19. lipnja 2018. 
 

- ČLANOVIMA  SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
                                 - Roberti Hlača Mlinar – glavnoj tajnici 
      - prorektorima Sveučilišta 
 
 

Pozivamo Vas na 16. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 26. lipnja 2018. godine s početkom u  09:00 sati u prostorijama Rektorata  

(sala Senata, II. kat), Trg braće Mažuranića 10, Rijeka 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje Dnevnog reda  

2. Ovjera Zapisnika s 15. sjednice Senata održane dana 22. svibnja 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. Potvrda izbora novih članova Senata iz redova znanstveno -nastavnih sastavnica: 

4.1. - Odjel za biotehnologiju 

4.2. - Filozofski fakultet 

5. Dodjela počasnog doktorata i počasno zvanje professor emeritus  

5.1. 

Prijedlog Odluke o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci (gradus 
doctoris honoris causa)  

Igor Mandić 

5.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga 

dr. sc. Bruno Grbac, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Ekonomskog 
fakulteta  

5.3. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća professora emeritusa 

6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica 

 - Filozofski fakultet 

 

   Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka 

Trg braće Mažuranića 10 • 51 000 Rijeka • Croatia 
Tel: (051) 406-500 • Fax: (051) 406-588 

http://www.uniri.hr 
 ured@uniri.hr 

mailto:ured@uniri.hr


6.1. dr. sc. Jasminka Zloković, trajno 

 - Tehnički fakultet 

6.2. dr. sc. Duško Pavletić, trajno 

6.3. dr. sc. Mladen Perinić, trajno 

6.4. dr. sc. Marina Franulović, prvi izbor 

6.5. dr. sc. Zoran Jurković, prvi izbor 

6.6. dr. sc. Miroslav Vrankić, prvi izbor 

 - Medicinski fakultet 

6.7. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing, trajno 

6.8. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., trajno 

6.9. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med., trajno – naslovno  

6.10. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. prvi izbor 

 - Akademija primijenjenih umjetnosti 

6.11. izv. prof. art. Siniša Majkus, prvi izbor 

6.12. izv. prof. art. Mladen Mikulin, prvi izbor 

 - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

6.13. dr. sc. Slobodan Ivanović, trajno 

6.14. dr. sc. Sandra Janković, trajno 

6.15. dr. sc. Vlado Galičić, trajno 

 - Ekonomski fakultet 

6.16. 
NADOPUNA 

dr. sc. Saša Žiković, prvi izbor 

7. Pravni akti Sveučilišta 



7.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o akreditiranju studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci 

8. 
 

Izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena za 2018. godinu  

8.1. Tehnički fakultet 

8.2. Akademija primijenjenih umjetnosti 

8.3. Filozofski fakultet 

8.4. 
NADOPUNA 

Ekonomski fakultet 

9. Imenovanja/razrješenja 

9.1. 
Prijedlog Odluke o razrješenju predstojnika Centra za napredno računanje i 
modeliranje 

9.2. 
Prijedlog Odluke o imenovanju predstojnika Centra za napredno računanje i 
modeliranje 

9.3. 
Prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Stručnog vijeća Centra za studije iz 
redova predstavnika studenata preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih 
sveučilišnih studij 

10. Studiji i studenti 

10.1. Prijedlog kalendara akademske godine 2018./2019. 

10.2. 
Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni broja mjesta za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. (APURI) 

10.3. 
Prijedlog Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. 
ak. god. 

10.4. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Odjela za fiziku: 
a) diplomskog sveučilišnog studija Fizika i matematika, 
b) diplomskog sveučilišnog studija Fizika i informatika, 
c) diplomskog sveučilišnog studija Fizika. 

10.5. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Tehničkog 
fakulteta: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo, 
b) preddiplomskog sveučilišnog studija Brodogradnja, 
c) preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, 
d) diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo, 
e) diplomskog sveučilišnog studija Brodogradnja, 
f) diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika. 

10.6. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa  
Odjela za matematiku: 

 diplomskog sveučilišnog studija Diskretna matematika i primjene. 



10.7. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Građevinskog fakulteta 

 preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo  

10.8. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Filozofskog 
fakulteta  

a) preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost, 

b) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost –nastavnički smjer, 

c) preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija, 
d) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija –nastavnički 

smjer, 
e) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofija –opći smjer, 
f) preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i 

književnost, 
g) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemački jezik i 

književnost – nastavnički smjer, 
h) preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija, 
i) diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Kulturologija, 
j) preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest, 
k) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest - nastavnički 

smjer, 
l) preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest 

umjetnosti, 
m) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti -

nastavnički smjer, 
n) diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti -

opći smjer, 
o) preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija, 
p) diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologija, 
q) studijski program Nastavničkoga modula na nastavničkim diplomskim 

studijima. 

10.9. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

a) preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu, 

b) preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog razvoja, 
c) diplomskog sveučilišnog studija Marketing u turizmu, 
d) diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma, 
e) diplomskog sveučilišnog studija  Menadžment u turizmu, 
f) diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu. 

10.10. 
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Akademije 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: 

 diplomskog sveučilišnog studija Primijenjena umjetnost  

10.11. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa  
Pravnog fakulteta: 

 poslijediplomskoga specijalističkog studija Pravo europskih integracija 

10.12. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa  
Sveučilišta u Rijeci: 

 poslijediplomskoga specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje  



10.13. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

a) poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, 

b) poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Menadžment 
održivog razvoja 

10.14. 
NADOPUNA 

Prijedlog odluke o drugoj izmjeni broja mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih 
i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. 
(UFRI) – uvjetno 

11. Programi cjeloživotnog obrazovanja 

11.1. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Informacijski alati za 
istraživače“ Sveučilišne knjižnice Rijeka 

11.2. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „EU Law and Economy summer 
School (ELESS)“ Pravnog fakulteta u Rijeci 

11.3. 
Izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Dopunsko pedagoško-
psihološko obrazovanje za nastavnike“ Filozofskog fakulteta u Rijeci 

12. Dodjela statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci 

12.1. 

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog 
Učiteljskog fakulteta 

 Dom mladih 

12.2. 
Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta na prijedlog Sveučilišta 

 Novi List d.d. 

13. 
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu – popis prijavljenih 
izdanja 

14. 
Prijedlog Odluke o izboru predstojnice Doktorske škole 

izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić 

15. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci) 

15.1. Obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci – dodatne aktivnosti 

16. 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava iz programskih ugovora  u 2018. godini 
za financiranje programskih linija i dijela troška radnog mjesta stručnog suradnika 
za EPK 2020 sukladno Odluci Senata - KLASA: 003-01/16-03/02; URBROJ: 2170-
57-01-16-423 

17. Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna 

17.1. 
 dekanici prof. dr. sc. Jasni Prpić-Oršić u svrhu investicijskog održavanja 

zgrade Fakulteta 

17.2. 
 dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana za potpisivanje Ugovora u 

postupku javne nabave 



18. 

Povjeravanje nastave istaknutim inozemnim profesorima i istaknutim 
stručnjacima 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

 izv. prof. dr. Aleksander Aristovnik 

 prof. dr. Rabija Somun Kapetanović 

 Larry Dwyer, PhD, Professor 

 William C. Gartner, PhD, Professor 

 izv. prof. dr. Sonja Sibila Lebe 

19. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

                                                                                               prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
 

 

 


