Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/14‐01/8
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐1
Rijeka, 23. rujna 2014.
‐ Članovi FV‐a
‐ Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Sazivam 11. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2013./14., koja će biti održana u
petak 26. rujna 2014. u 10:00 sati u Vijećnici.
Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. srpnja 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 19. rujna 2014.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Marko Perčić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Ranka Vukasović Botica, mag. ing. brodogradnje, izbor u naslovno suradničko zvanje
asistent;*
3.1.3. Petra Milinković, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Robert Basan, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent.*
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
3.4. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2013./2014.*
3.5. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 19. rujna 2014.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Sandija Ljubića.
4.2. Prijava teme doktorske disertacije za Kristinu Marković, mag. ing. mech.*
4.3. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ‐a:
4.3.1. pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić;
4.3.2. pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana;
4.3.3. pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Turkalja.
4.4. Upisi na sveučilišne poslijediplomske (doktorske) studije u ak. god. 2014./2015.*
4.5. Razno.
5. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2013./14. – 2015./16.*
6. Prijedlog dopuna Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.*
7. Očitovanje o Izvješću unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Tehničkog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci.*
8. Razno.
Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj

*Prilozi: ‐ Share‐portal Tehničkog fakulteta

