
KLASA: 003-01/17-03/03 
URBROJ: 2170-57-01-17-9 
Rijeka, 10. listopada 2017. 
 

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

Pozivamo Vas na 6. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u utorak, 17. listopada 2017. 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 s 5. sjednice Senata održane dana 19. rujna 2017. godine i 1. i 
2. elektroničke sjednice Senata  

Privitak - SPP 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  Privitak - SPP 

4. Potvrda izbora novih članova Senata:  

4.1. 
iz redova studenata Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski, diplomski i 
poslijediplomski doktorski studij) 

Privitak - SPP 

 - iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci:  

4.2. Fakulteta zdravstvenih studija Privitak - SPP 

4.3. Odjela za matematiku Privitak - SPP 

4.4. Odjela za informatiku Privitak - SPP 

5. 
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta 
u Rijeci i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga 

 

5.1. 
prof. dr. sc. Branko Blažević, redoviti profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Privitak - SPP 

5.2. 
prof. dr. sc. Vidoje Vujić, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Fakultet 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Privitak - SPP 

6. 
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz redova 
predstavnika studenata 

Privitak - SPP 
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7. 
Potvrda izbora prof. dr. sc. Mladena Petravića za pročelnika Odjela za fiziku u 
mandatnom razdoblju 2017. – 2020. 

Privitak - SPP 

8. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice  

 - u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice  

8.1. prof. dr. sc. Mario Pečarić, Ekonomski fakultet, trajno Privitak - SPP 

8.2. izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić, Pravni fakultet, 5 godina Privitak - SPP 

8.3. izv. prof. dr. sc. Dražen Cuculić, Medicinski fakultet, 5 godina 
NADOPUNA 

Privitak - SPP 

8.4. izv. prof. dr. sc. Branka Blagović, Medicinski fakultet, 5 godina 
NADOPUNA 

Privitak - SPP 

 - u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  

8.5. izv. prof. dr. sc. Matej David, Pomorski fakultet, 5 godina Privitak - SPP 

9. 
Nastavak rada nakon 65. godine života u akademskoj godini 2018./2019. 

- prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., Medicinski fakultet 
Privitak - SPP 

10. Opći akti Sveučilišta i sastavnica:  

10.1. 
Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika  Sveučilišta 
u Rijeci - otvaranje javne rasprave 

Privitak - SPP 

10.2. Suglasnost na Pravilnik unutarnjem redu Sveučilišne knjižnice Rijeka 
NADOPUNA 

Privitak - SPP 

10.3. Donošenje Strategije upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci 
NADOPUNA 

Privitak - SPP 

11. Razrješenja/imenovanja   

 - Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka  

11.1. 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. 
sc. Zlatana Cara, na prijedlog rektorice 

Privitak - SPP 

11.2. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka prof. dr. 
sc. Alena Ružića 

Privitak - SPP 

 - Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka  

11.3. 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. dr. 
sc. Zdravka Lenca, na osobni zahtjev 

Privitak - SPP 



11.4. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka prof. 
dr. sc. Marine Vicelja Matijašić 

Privitak - SPP 

11.5. 
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka iz 
redova predstavnika studenata 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

11.6. 
Odluka o imenovanju novih članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci 

Privitak - SPP 

11.7. Odluka o imenovanju novih članova Vijeća časti Privitak - SPP 

11.8. Odluka o imenovanju novih članova Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje Privitak - SPP 

12. Studijski programi:  

12.1. 
Prijedlog odluka o donošenju izvedbenih planova nastave preddiplomskog 
sveučilišnog studija „Politehnika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Politehnika 
i informatika“ za zimski semestar akademske godine 2017./2018.   

Privitak - SPP 

12.2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Medicinska kemija Odjela 
za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

13. Cjeloživotno obrazovanje  

13.1. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Mladi u 
suvremenom društvu“ Filozofskog fakulteta u Rijeci 

Privitak - SPP 

13.2. 
Prijedlog odluke o donošenju programa cjeloživotnog obrazovanja „Slikanje 
portreta“  Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

Privitak - SPP 

13.3. 
Prijedlog odluke izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Online marketing“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

Privitak - SPP 

14. Nadopuna plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu Privitak - SPP 

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

15.1. Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih radova Privitak - SPP 

15.2. 
Studija izvodljivosti za projekt prenamijene nebodera HŽ-a u studentski 
smještaj i hostel 

Privitak - SPP 

15.3. Obilježavanje 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci 
NADOPUNA 
Privitak - SPP 

15.4. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2016 i 2017. 
NADOPUNA 
Privitak - SPP 

16. 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini učešća u raspodjeli sredstava za 
financiranje troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova 
akademske 2017./2018. godine 

Privitak - SPP 



17. Prijedlog Odluke o prestanku Kampusa d.o.o. Privitak - SPP 

18. Suglasnost Senata na pravne radnje iznad 500.000,00 kuna  

18.1. 
Ugovor o pravima i obvezama na projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak 
(HR-ZOO)  

Privitak - SPP 

18.2. 

Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi 
poziv“ projekt, Razvoj novih protumikrobnih fotosenzibilizatora za kliničku i 
sanitarnu primjenu, voditelja dr. sc. Igora Juraka i dr. sc. Nele Malatesti, Odjel 
za biotehnologiju 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

18.3. 

Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi 
poziv“ projekt, Dobivanje proizvoda visoke vrijednosti biološkim tretmanom 
tehnološkog otpada nastalog proizvodnjom glinice, voditelja dr. sc. Deana 
Markovića, Odjel za biotehnologiju 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

18.4. 

Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi 
poziv“ projekt, Multimodalno pretkliničko testiranje novih pristupa liječenju 
mozga i kralježnične moždine nakon oštećenja, voditeljice izv. prof. dr. sc. 
Mirande Mladinić Pejatović i doc. dr. Ivane Munitić, Odjel za biotehnologiju 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

18.5. 
Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi 
poziv“ projekt, Partnerstvo za razvoj naprednih PET i SPECT uređaja voditelja, 
doc. dr. sc. Darka Mekterovića, Odjel za fiziku 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

18.6. 

Sporazum o partnerstvu po natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi 
poziv“ projekt, Nova generacija projektnih metoda za pomorske konstrukcije s 
uslugom u oblaku, voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara, Centar za napredno 
računanje i modeliranje 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

18.7. 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s više korisnika u okviru 
programa ERASMUS+ po natječaju za Ključnu aktivnost 2 – Strateška 
partnerstva u području općeg obrazovanja u natječajnoj godini 2017. za projekt 
„Games for Learning Algorithmic Thinking - GLAT“ – broj projekta: 2017-1-
HR01-KA201-035362 voditeljice prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić, Odjel za 
informatiku 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

19.  
Usvajanje izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena Sveučilišne knjižnice Rijeka 

NADOPUNA 

Privitak - SPP 

20. Razno  

                                                                                     
                                                                                            rektorica 

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


