
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/18-01/6 
URBROJ: 2170-57-01-18-1 
Rijeka, 26. lipnja 2018. 
    
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 9. sjednicu Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 2017./18., koja će biti održana u 
petak 29. lipnja 2018. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 8. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. svibnja 2018.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec svibanj 2018.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 9. sjednice održane 15. lipnja 2018.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
           profesor u trajnom zvanju.* 

           3.1.2. dr. sc. Miroslav Joler, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                      profesor.* 
           3.1.3. dr. sc. Zoran Čarija, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Lado Kranjčević, dipl. ing. strojarstva, izbori u  
                      znanstveno-nastavna zvanja redoviti profesor.* 
           3.1.4. dr. sc. Marino Brčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.* 
           3.1.5. dr. sc. Marko Valčić, dipl. ing. tehnologije pomorskog prometa, izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
                      docent .* 
           3.1.6. dr. sc. Damir Arbula, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
           3.1.7. dr. sc. Tomislav Plavšić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje   
                      docent.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Kalendar nastave za ak. god. 2018./19.* 
    3.4. Imenovanje nositelja predmeta za ak. god. 2018./19.* 
    3.5. Promjena preduvjeta za upis predmeta. 
    3.6. Prijedlog modela raspodjele ocjenskih bodova tijekom nastave i na završnom ispitu.* 
    3.7. Prijedlog izmjena studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Inženjerstvo i fizika materijala.* 
    3.8. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 9. sjednice održane 15. lipnja 2018.* 
    4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Hrvoja Kozmara.* 
            4.1.2. dr. sc. Tea Mudrića.* 
            4.1.3. dr. sc. Nikolu Račića.* 
            4.1.4. dr. sc. Ivana Volarića.* 
    4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnice Venese Stanić, mag. ing. nav. arch.* 
    4.3. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof.   
           dr. sc. Anice Trp. 
 



 

 

 
    4.4. Nositelji na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2018./19.*   
    4.5. Razno. 

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

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


