
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/21-01/10 
URBROJ: 2170-57-01-21-1 
Rijeka, 23. studenog 2021. 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 2. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./22., koja će biti održana u 
petak 26. studenog 2021. u 12:00 sati korištenjem servisa Big Blue Button. 

Glasovanje na sjednici bit će održano elektroničkim putem korištenjem SharePoint Intraneta 
od petka 26. studenog 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 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. listopada 2021. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2021.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 22. studenog 2021.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti   
                       profesor.* 
            3.1.2. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.* 
            3.1.3. dr. sc. Stefan Ivić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.* 
            3.1.4. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, izbor u nastavno zvanje predavač.* 
            3.1.5. Matija Varga, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.*  
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 22. studenog 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje pristupnika: 
           4.1.1. dr. sc. Vladimira Frankija. 
           4.1.2. dr. sc. Ivana Dražića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika: 
            4.2.1. dr. sc. Tomislava Senčića.* 
            4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana.* 
            4.2.3. dr. sc. Ervina Kamenara.* 
            4.2.4. dr. sc. Luku Grbčića.* 
            4.2.5. dr. sc. Dijanu Oskoruš.*     
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Denija Ćetkovića, mag. ing. el.*  
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika: 
            4.4.1. Frana Torbarine, mag. ing. mech.*  
            4.4.2. Filipa Nikolića, mag. ing. mech.*  
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing. mech.* 
 
 
 



 

 

    4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na: 
           4.6.1. IRI2 projektu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jonatana Lerge.* 
           4.6.2. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Basana.* 
           4.6.3. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Marković.* 
           4.6.4. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića.* 
           4.6.5. znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Stefana Ivića.* 
    4.7. Izvješća mentora i doktoranada poslijediplomskih sveučilišnih studija.*             
    4.8. Razno.*(bez glasovanja) 
 
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice u ak. god. 2021./22. održane 17. studenog 
    2021.* 
   5.1. Članstvo Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu – promjene. (bez glasovanja) 
   5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.* 
   5.3. Razno. (bez glasovanja)  
 
6. Izvješće Dekana za ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja)     
 
7. Izvješće Studentskog zbora za ak. god. 2020./21.* (bez glasovanja)      
 
8. Razno. (bez glasovanja)                   
 
 
 
 
 
 
 

D E K A N 
                          v.r.                                

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


