
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-16 
Rijeka, 10. srpnja 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 17. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 17. srpnja 2018. godine sa 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 sa 16. sjednice Senata održane dana 26. lipnja 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

4. 

Prijedlog Odluke o usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
prijedloga i dodjele počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. 
dr. sc. Bruni Grbcu redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, Ekonomski 
fakultet 

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

 - Tehnički fakultet 

5.1. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, trajno 

5.2. dr. sc. Miroslav Joler, prvi izbor 

5.3. dr. sc. Lado Kranjčević, prvi izbor 

5.4. dr. sc. Zoran Čarija, prvi izbor 

 - Pravni fakultet 

5.5. 
NADOPUNA 

dr. sc. Maja Bukovac Puvača 

 - Medicinski fakultet 

5.6. 
NADOPUNA 

dr. sc. Damir Muhvić, trajno 
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6. 

Prijedlog Odluke o nastavku rada iza 65. godine za zimski semestar 2018./2019. 
akademske godine  

dr. sc. Zdravko Lenac, Odjel za fiziku  

7. Pravni akti Sveučilišta 

7.1. Prijedlog Odluke o donošenju Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci 

7.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju Naputka o postupku izmjena i/ili dopuna 
studijskih programa 

7.3. 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju 
i ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku 

8. 
 

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

8.1. Pravni fakultet 

8.2. Učiteljski fakultet 

8.3. 
NADOPUNA 

Fakultet zdravstvenih studija 

8.4. 
NADOPUNA 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

9. 
Imenovanje članova Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci 

10. Studiji i studenti 

10.1. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala Odjela za fiziku i Tehničkog 
fakulteta  

10.2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa Medicinskog 
fakulteta: 

a) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
b) integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna 

medicina 
c) preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo  

10.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
Učiteljskog fakulteta  

10.4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa sveučilišnog 
diplomskog studija Politehnika i informatika Sveučilišta  

10.5. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo Pomorskog 
fakulteta  

11. 
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „Program za edukaciju 
Taekwondo trenera“ Sveučilišta  



12. 
Prijedlog Odluke o ovlaštenju Rektorici za donošenje Odluke o rasporedu 
sredstava za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu za 
2018. godinu (7.357.984,73 kuna) 

13. 
Prijedlog Odluke o navođenju pripadnosti (afilijacije) Sveučilištu u Rijeci u 
znanstvenim i stručnim radovima 

14. 
NADOPUNA 

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

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

15.1. Otplata glavnice i kamate kredita ZABA-e iz 2013. za 2018. godinu 

15.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2018. godine 

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

16.1. 

 rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih 
sredstava za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 
1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o 
uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, 
osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2018-1-HR01-KA107-
046921 (vrijednosti 93.150,00 eura) 

16.2. 
 dekanici prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana u svrhu sklapanja sporazuma za 

provedbu projekata Fakulteta 

17. 

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima 
Pomorski fakultet: 

 prof. dr. sc. Elen Twrdy 

 dr. hab. inż. Lech Murawski 

 dr. sc. Pietro Evangelista  

 prof. dr. sc. Sönke Reise 

 doc. dr. sc. Marinko Maslarić 

18. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Odjela za fiziku za razdoblje od 2018. 
2020. 

19. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i 
urbanizam i imenovanju predstojnika 

20. 

NADOPUNA 

Suglasnost Rektorici Sveučilišta i Dekanici Građevinskog fakulteta za sklapanje 
Ugovora o osnivanju prava plodouživanja dijela zgrade Fakulteta zabilježene 
kao pripadak prava građenja na k. č. br. 1438  upisanoj u z.k. ul. 3993 k.o. Sušak, 
između Građevinskog fakulteta i Sveučilišta 

21. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

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

 


