Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/21-01/1
URBROJ: 2170-57-01-21-1
Rijeka, 26. siječnja 2021.

- Članovi FV-a
- Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Sazivam 5. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2020./21., koja će biti održana u
petak 29. siječnja 2021. u 12:00 sati korištenjem servisa Big Blue Button.
Glasovanje na sjednici bit će održano elektroničkim putem korištenjem SharePoint Intraneta
od petka 29. siječnja 2021. neposredno nakon završetka online sjednice do 15 sati istoga dana.

Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d:

1. Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 18. prosinca 2020. elektroničkim putem.*
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2020.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 22. siječnja 2021.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Nardi Verbanac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.2. dr. sc. Marko Fabić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Promjena mentora asistentu.
3.4. Razno. (bez glasovanja)
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja 2021.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića.
4.1.2. dr. sc. Ivanu Grčić.
4.1.3. dr. sc. Renea Prenca.
4.1.4. dr. sc. Ivanu Presečki.
4.1.5. dr. sc. Tihanu Kostadin.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Ladu Kranjčevića.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. el.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Luce Braidottija, M.Sc., Nav. Arch.*
4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika:
4.5.1. Davida Ištokovića, mag. ing. mech.*
4.5.2. Nikole Anđelića, mag. ing. mech.*
4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika:
4.6.1. Nikole Turka, mag. ing. el.*
4.6.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj.*
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor asistenta za rad na znanstvenom projektu IRI-2 pod mentorstvom doc. dr. sc.
Jonatana Lerge.*
4.8. Razno. (bez glasovanja)

5. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje,
Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje i Povjerenstva za završne
ispite preddiplomskog stručnog studija brodogradnje.
6. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Ervina Kamenara u
svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.*
7. Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.*
8. Izvješće Odbora za kvalitetu.* (bez glasovanja)
9. Razno. (bez glasovanja)

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić

*Prilozi: SharePoint Fakultetskoga vijeća

