
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/10 
URBROJ: 2170-57-01-17-1 
Rijeka, 21. studenog 2017. 
     
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

 
Sazivam 2. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2017./18., koja će biti održana u 

petak 24. studenog 2017. u 12:00 sati u Vijećnici. 
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. listopada 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 17. studenog 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. dr. sc. Ivan Volarić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
3.1.2. Vedran Jurdana, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.3. Nikola Lopac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.4. Lovro Liverić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.5. Alen Jakoplić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 

    3.2. Raspisivanje natječaja.                   
    3.3. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2016./17.* 
    3.4. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2016./17.* 
    3.5. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2016./17.* 
    3.6. Imenovanje mentora asistentu. 
    3.7. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 17. studenog 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Viktora Sučića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Marina Brčića.* 
            4.2.2. dr. sc. Nelidu Črnjarić-Žic.* 
            4.2.3. dr. sc. Milana Ikonića.* 
            4.2.4. dr. sc. Zorana Jurkovića.* 
            4.2.5. dr. sc. Miroslava Vrankića.* 
    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.3.1. Andreja Borića, mag. ing. mech.* 
            4.3.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.* 
            4.3.3. Lovra Štica, mag. ing. mech.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice: 
           4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing.* 
           4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.5. Razno. 

 

 



 

 

5. Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i    
    visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.*  

6. Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus dr. sc. Božidaru  
    Križanu redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.* 

7. Razno.   

 

 

 

                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               
                           v.r.                                

                                                                                                                            Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prilozi: Share-point Fakultetskoga vijeća                                                                


