
KLASA: 003-01/18-03/01 
URBROJ: 2170-57-01-18-11 
Rijeka, 15. svibnja 2018. 
 

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

Pozivamo Vas na 15. sjednicu  S e n a t a  Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 
u srijedu, 22. svibnja 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: 

2.1. - s 13. sjednice Senata održane dana 18. travnja 2018. godine 

2.2. - s 14. (tematske) sjednice Senata održane dana 08. svibnja 2018. godine 

3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata  

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

4.1. - Građevinski fakultet 

5. 

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

Igor Mandić 

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

6.1. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet, trajno 

6.2. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., Medicinski fakultet, trajno 

6.3. dr. sc. Gordan Jelenić, Građevinski fakultet, trajno 
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6.4. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. Medicinski fakultet, prvi izbor 

7. Pravni akti Sveučilišta: 

7.1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o studijima 

7.2. 
Prijedlog Odluke o minimalnim kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima 

7.3. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju 

7.4. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku 

7.5. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za informatiku 

7.6. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za matematiku 

7.7. 
Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 
ustroju radnih mjesta Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta 

8. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu: 

8.1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preraspodjeli ukupnog neutrošenog koeficijenata 

8.2. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2018. godinu Medicinskog fakulteta 

9. 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva i prijedlog Odluke o izboru Petre Grbčić izbora 
u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog 
znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u biomedicini na projektu BioProspecting 
Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002  

10. 
Prijedlog Odluke o dopuni članova Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s 
gospodarstvom 

11. Financijske odluke: 

11.1. 
NADOPUNA 

Prijedlog Odluke o konačnom obračunu i rasporedu sredstva za financiranje troškova 
studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 
Aktivnost  A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi 
i primici -  Državni proračun Republike Hrvatske 

11.2. 

Prijedlog Odluke o III. rasporedu sredstava po konačnom obračunu za financiranje 
troškova studiranja i sufinanciranje materijalnih troškova akademske 2017./2018. godine 
Aktivnost A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta – izvor 11 Opći prihodi 
i primici - Državni proračun Republike Hrvatske 



11.3. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 
2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost  Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći 
prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske 

12. Studiji i studenti 

12.1. 
Prijedlog odluke o 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. 

12.2. 

Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 

 preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 

 preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Pedagogija 

 diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Pedagogija 

 diplomskog sveučilišnog dvopredmentog studija Pedagogija 

12.3. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 

 preddiplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i 
prometu 

12.4. 

Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Sveučilišta u Rijeci: 

 preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika 

 diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički smjer) 

12.5. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

12.6. 
Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija iz područja društvenih znanosti, polja pravo Pravnog fakulteta u 
Rijeci 

12.7. 
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju studijskog programa Poslijediplomskoga 
specijalističkog studija za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci 

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

14. 
Prijedlog Odluke o produžetku roka za potrošnju sredstava potpora raspoređenih 
znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu 

15. 
Prijedlog Odluke o pokretanju izbora predstojnika doktorske škole i imenovanju 
povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata 

16.  
Donošenje programa cjeloživotnog obrazovanja „GDPR – opća uredba o zaštiti osobnih 
podataka“ Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

17. 
Prijedlog Odluke o prethodna suglasnosti za utvrđivanje cijena smještaja u Studentskom 
naselju „Ivan Goran Kovačić“ 

18. 

Povjeravanje nastave inozemnim profesorima i istaknutim stručnjacima, 
Pravni fakultet: 

 prof. dr. sc. Adamu Candeubu  

 prof. dr. sc. Geraldu Sanderu  

 prof. dr. sc. Maksu Tajnikaru  



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

19.1. - rektorici Sveučilišta za oročavanje novčanih sredstava u 2018. godini u poslovnoj banci 

19.2. 
NADOPUNA 

- dekanu Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Sporazuma za implementaciju projekta 
294. Manufacturing education and training governance model for Industry 4.0 in the 
Adriatic-ionian area FUTURE 4.0 funded by the Interreg Adrion programme 

20. Usvajanje završnog Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini 

21. Razno 

 
 
                                                                                             rektorica 

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

 


