Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/20-01/09
URBROJ: 2170-57-01-20-1
Rijeka, 27. listopada 2020.
- Članovi FV-a
- Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.

Sazivam 1. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2020./21.
Glasovanje na sjednici bit će elektroničkim putem
od četvrtka 29. listopada 2020. u 12:00 sati do petka 30. listopada 2020. u 13:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. rujna 2020. elektroničkim putem.*
2. Izvješće Dekana za mjesec rujan 2020.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 23. listopada 2020.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Graciela Šterpin Valić, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.*
3.1.2. Daniel Morožin, mag. ing. strojarstva, Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje
asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Anton Turk, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docent.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Plan napredovanja u 2021. godini.*
3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2019./20.*
3.6. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2021./22.*
3.7. Prolaznosti u ak. god. 2019./20.* (bez glasovanja)
3.8. Razno. (bez glasovanja)
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 23. listopada 2020.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Sanjina Trohu.*
4.1.2. dr. sc. Kristijana Lenca.*
4.1.3. dr. sc. Samira Žica.*
4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike:
4.2.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.*
4.2.2. Damira Mađerića, dipl. ing.*
4.3. Prijedlog izmjene sastava Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Luke Grbčića,
mag. ing. mech.
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike:
4.4.1. Maju Vlatković, mag. ing. mech.*
4.4.2. Matea Kirinčića, mag. ing. mech.*
4.4.3. Diega Sušnja, mag. ing. comp.*

4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Valtera Urana, dipl. ing.*
4.6. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu IRI-2 pod mentorstvom doc.
dr. sc. Jonatana Lerge.
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu pod mentorstvom:
4.7.1. prof. dr. sc. Marka Čanađije.*
4.7.2. prof. dr. sc. Lade Kranjčevića.*
4.8. Prijedlog upisnih kvota za ak. god. 2021./22.*
4.9. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2020./21.*
4.10. Razno. (bez glasovanja)
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 19. listopada 2020.* (bez
glasovanja).
6. Imenovanje članova radnih tijela Fakulteta iz redova Studentskog zbora do kraja mandatnog razdoblja ak.
god. 2019./20.-2021./22.* (bez glasovanja)
7. Razno. (bez glasovanja)

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić

*Prilozi: SharePoint Fakultetskoga vijeća

