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- ČLANOVIMA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Roberti Hlača Mlinar – glavnoj tajnici
- prorektorima Sveučilišta
Pozivamo Vas na 30. sjednicu S e n a t a Sveučilišta u Rijeci koja će se održati
u utorak, 21. svibnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Rektorata
(sala Senata, II. kat), Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
DNEVNI RED

1.

Usvajanje Dnevnog reda

2.

Ovjera Zapisnika
2.1. s 28. sjednice Senata održane dana 30. travnja 2019. godine
2.2. s 29. tematske sjednice Senata održane dana 7. svibnja 2019. godine

3.

Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

4.

Prijedlog Odluke o potvrdi izbora dekana Tehničkog fakulteta u mandatnom razdoblju
2019. – 2022., prof. dr. sc. Duško Pavletić

5.

Izbor članova Senata
5.1.

6.
7.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata iz redova znanstvenonastavne sastavnice Sveučilišta, Tehnički fakultet
Pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i
imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga
dr. sc. Zdravko Lenac, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini, Odjela za fiziku
Potvrda izbora u znanstveno/umjetničko-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
- Akademija primijenjenih umjetnosti

7.1. izv. prof. art. Lara Badurina, prvi izbor
7.2. izv. prof. art. Anton Vrlić, prvi izbor

- Medicinski fakultet
7.3. dr. sc. Sanja Štifter, dr. med.

NADOPUNA

7.4. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biochem.

NADOPUNA

8.

9.

Planovi zapošljavanja napredovanja i ostalih kadrovskih promjena
Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i
8.1. ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu
Pomorski fakultet
Prijedlog Odluke o izmjeni člana Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s
gospodarstvom

10.

Financijske odluke
10.1.

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Ugovor o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci
u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022.

Prijedlog Odluke o načinu obračuna i rasporedu sredstava za financiranje nastavne
djelatnosti za akademsku godinu 2018./2019. prema Ugovoru o programskom
10.2.
financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021., 2021./2022.
11.

Studiji i studenti
11.1.

Prijedlog Odluke o elektroničkim prijavama za upis u I. godinu diplomskih studija
akademske godine 2019./2020.

11.2.

Prijedlog Odluke o usvajanju okvirnog kalendara nastave i ispitnih rokova akademske
godine 2019./2020.

11.3.

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

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Fakulteta zdravstvenih
studija:
 preddiplomskog stručnog studija Fizioterapija
 preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo
 preddiplomskog stručnog studija Primaljstvo
11.4.
 preddiplomskog stručnog studija Radiološka tehnologija
 diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
 diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog
zdravlja
 diplomskog sveučilišnog studija Klinički nutricionizam
Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama studijskih programa Ekonomskog fakulteta:
 preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
11.5.
 preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija
 diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
 diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija
Prijedlog Odluke o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog
11.6.
dvopredmetnog studija Njemački jezik i književnost (opći smjer) Filozofskog fakulteta

11.7.
12.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog
sveučilišnog studija Pomorstvo Pomorskog fakulteta u Rijeci
Dodjela statusa baze Sveučilišta

12.1.

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta KANALU RI na prijedlog
Sveučilišta

12.2.

Prijedlog Odluke o dodjeli statusa nastavne baze Sveučilišta HNK Ivan pl. Zajc na prijedlog
Akademije primijenih umjetnosti

13.

Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu – popis prijavljenih izdanja

14.

Sveučilišni centri
14.1.

Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za logiku i teoriju odlučivanja, imenovanju
predstojnika i donošenju Pravilnika centra (prezentacija o Centru)

Prijedlog Oduke o davanju suglasnosti na osnivanju Centra za istraživanja i edukaciju u
podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini kao ustrojstvene jedinice Medicinskog
NADOPUNA
fakulteta
14.2.

15.

Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta)
15.1.

16.

Izrada novog Internet portala Sveučilišta na Microsoft Office365 Online SharePoint
platformi
Prethodna suglasnost za pravne radnje iznad 500.000,00 / 400.000,00 kuna

- rektorici Sveučilišta za provedbu postupka javne nabave računalne opreme za
Sveučilište u Rijeci procijenjene vrijednosti 700.000,00 kn bez PDV-a
- rektorici Sveučilišta za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt
u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
16.2. od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za
obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) – broj Sporazuma: 2019-1-HR01-KA103060229 (vrijednosti 861.400,00 eura)
Prijedlog Odluke o usvajanju konačnog Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta za 2018.
17.
godinu
Suglasnost ravnatelju Studentskog centra Rijeka za podnošenje Zahtjeva za razvrstavanje
18.
i kategorizaciju nekretnine (na adresi Branka Blečića 4, Rijeka) u prostoru studentskog
NADOPUNA
naselja Ivan Goran Kovačić
16.1.

19.

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

