
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/20-01/12 
URBROJ: 2170-57-01-20-1 
Rijeka, 15. prosinca 2020. 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 4. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2020./21. 
Glasovanje na sjednici bit će elektroničkim putem 

od četvrtka 17. prosinca 2020. u 12:00 sati do petka 18. prosinca 2020. u 13:00 sati. 
 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći  
 

d n e v n i   r e d: 
 
1. Promemorija s 2. sjednice (tematske) Fakultetskoga vijeća održane 25. studenog 2020. putem platforme   
    ZOOM.* (bez glasovanja) 
 
2. Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. studenog 2020. elektroničkim putem.* 
                                                                               
3. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2020.*   
 
4. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 11. prosinca 2020.* 
    4.1. Izbori u zvanja: 
           4.1.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u  
                       trajnom zvanju.* 
           4.1.2. Boris Gašparović, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko  
                      zvanje asistent.* 
           4.1.3. Petra Milinković Vukelić, mag. ing. strojarstva, Arsen Sušanj, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno  
                      suradničko zvanje asistent.*        
    4.2. Raspisivanje natječaja. 
    4.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.*  
    4.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2019./20.* 
    4.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2019./20.* 
    4.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2018./19. i 2019./20.* 
    4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2020.* 
    5.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika dr. sc. Lade Kranjčevića.* 
    5.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike: 
            5.2.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.* 
            5.2.2. Dominika Cikača, mag. ing. el.* 
    5.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.* 
    5.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Nikole Turka, mag. ing. el.* 
    5.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Vladimira Pelića, dipl. ing.*     
    5.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
6. Prijedlog ciljnih vrijednosti pokazatelja UNIRI Strategije 2021.-2025. 
 
 



 

 

7. Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2020. u kategorijama: 
    7.1. Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće.* 
    7.2. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.* 
    7.3. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.* 
 
8.  Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.* 
 
9. Razno. (bez glasovanja) 
 
 
 
 
 
                                                               

D e k a n 
                          v.r.                                

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


