
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/19-01/9 
URBROJ: 2170-57-01-19-1 
 
Rijeka, 24. rujna 2019. 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 12. sjednicu Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 2018./19., koja će biti održana u 
petak  27. rujna 2019. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19. srpnja 2019.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2019.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.* 

3.1. Izbori u zvanja* 
3.1.1. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  

u trajnom zvanju 
3.1.2. dr. sc. Robert Basan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 
3.1.3. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 

redoviti profesor 
3.1.4. dr. sc. Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand 
3.1.5. Martin Zlatić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent 
3.1.6. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, izbor u 

suradničko zvanje asistent 
3.1.7. Michele Rojnić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent 

3.2. Raspisivanje natječaja 
3.3. Pokretanje postupka reizbora 
3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2019./2020.* 
3.5. Povjeravanje održavanja nastave* 
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.* 
3.7. Razno. 

 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 20. rujna 2019.* 

4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
4.1.1. dr. sc. Igor Bonefačić 
4.1.2. dr. sc. Neven Bulić 
4.1.3. dr. sc. Renato Šarc 

   4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za  pristupnike: 
4.2.1. dr. sc. Paolo Blecich* 
4.2.2. dr. sc. Vladimir Glažar* 
4.2.3. dr. sc. Vedran Mrzljak* 

4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivice Marušića, dipl. ing.* 
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem. teh.*  
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Tihane Kostadin, mag. ing. mech.*  
4.6. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akad. god. 2019./2020.*  



 

 

4.7. Razno. 
 

5. Davanje suglasnosti Dekanici za donošenje odluke o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira Kolića u  
svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.* 

 
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22.* 

 
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. 

8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. 

9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. –    
    2021./22. 
 
10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. 

11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente  i    
       Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2019./20. – 2021./22. 
 
12. Razno. 

                                                             D e k a n i c a                                                                                                                                            
                          v.r.                                

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


