
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/16-01/11 
URBROJ: 2170-57-01-16-1 
Rijeka, 22. studenog 2016.   
   
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 2. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2016./17., koja će biti održana u 
petak 25. studenog 2016. 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 28. listopada 2016.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2016.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 18. studenog 2016.* 
    3.1. Izbori u zvanja:  
            3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor;*     
            3.1.2. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor;*   
            3.1.3. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor;*     
            3.1.4. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand;*               
            3.1.5. dr. sc. Goran Mauša, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand;* 
            3.1.6. Tomislav Šivalec, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;* 
            3.1.7. Luka Grbčić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*               
            3.1.8. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*   
            3.1.9. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, Milan Toš, mag. ing. elektrotehnike, Matija Vlatković,   
                       mag. ing. elektrotehnike, Štefan Zeidler, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje  
                       asistent.*                                                                         
      3.2. Pokretanje postupka reizbora.  
    3.3. Plan napredovanja u 2017. godini.* 
    3.4. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2015./2016.* 
    3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2015./2016.* 
      3.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2015./2016.* 
    3.7. Razno.  

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 18. studenog 2016.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
           4.1.1. dr. sc. Ivanu Grčić; 
           4.1.2. dr. sc. Igora Peternela. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
           4.2.1. dr. sc. Roberta Žigulića;* 
           4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa;* 
           4.2.3. dr. sc. Mateja Fonovića.* 
 



 

 

    4.3. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
            mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.* 
    4.4. Promjena mentora doktorske disertacije Veljka Jardasa, dipl. ing. el.* 
    4.5. Razno. 

5. Razno.  
 
 
 
                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               

                           v.r.                                
                                                                                                                             Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 
 
 
 
 
*Prilozi: Share-portal Fakultetskog vijeća                                                                


