
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/21-01/9 
URBROJ: 2170-57-01-21-1 
Rijeka, 26. listopada 2021. 
 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 1. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./22., koja će biti održana u 
petak 29. listopada 2021. u 12:00 sati korištenjem servisa Big Blue Button. 

Glasovanje na sjednici bit će održano elektroničkim putem korištenjem SharePoint Intraneta 
od petka 29. listopada 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 12. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 24. rujna 2021. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec rujan 2021.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 22. listopada 2021.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1.  dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                        izvanredni profesor.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Plan napredovanja u 2022. godini.*    
    3.4. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2020./2021.* 
    3.5. Uvjeti upisa i upisne kvote za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije za ak. god. 2022./2023.* 
    3.6. Promjena mentora asistentu. 
    3.7. Prolaznosti u ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja)  
    3.8. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 22. listopada 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
           4.1.1. dr. sc. Jonatana Lergu. 
           4.1.2. dr. sc. Tomislava Senčića. 
           4.1.3. dr. sc. Ivicu Glavana. 
           4.1.4. dr. sc. Ervina Kamenara. 
           4.1.5. dr. sc. Dijanu Oskoruš. 
           4.1.6. dr. sc. Luku Grbčića.     
    4.2. Pokretanje postupka oduzimanja znanstvenog zvanja za  dr. sc. Vilka Mandića.                    
    4.3. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.3.1. dr. sc. Dubravka Frankovića.* 
            4.3.2. dr. sc. Diega Sušnja.*             
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.4.1. Nikolu Lopca, mag. ing. el.* 
            4.4.2. Josipa Batistu, mag. ing. mech.* 
 



 

 

    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
            4.5.1. Matea Kirinčića, mag. ing. mech.*             
            4.5.2. Adnana Ramakića, mr. rač. i inf.*   
            4.5.3. Lucu Braidottija, M.Sc., Nav. Arch.*  
    4.6. Raspisivanje natječaja za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a voditelja izv. prof.  
           dr. sc. Ivana Štajduhara. 
    4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof.  
           dr. sc. Lada Kranjčevića.* 
    4.8. Prijedlog upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za ak. god. 2022./2023.* 
    4.9. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2021./2022.*       
    4.10. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Davanje suglasnosti Dekanu za donošenje odluke o plaćenom dopustu za doc. dr. sc. Teu Marohnić u svrhu 
    znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.* 
 
6. Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog osoblja, za provedbu  
    dopunskih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci.    
 
7. Razno. (bez glasovanja)             
        
 
 
 
 

D E K A N 
                          v.r.                                

                                                                                                                         Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 
 
 
 
 
 
 
*Prilozi: SharePoint Fakultetskoga vijeća                                                               


