
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/18-01/8 
URBROJ: 2170-57-01-18-1 
Rijeka, 25. rujna 2018. 
    
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 11. sjednicu Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 2017./18., koja će biti održana u 
petak 28. rujna 2018. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19. srpnja 2018.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2018.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 21. rujna 2018.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. dr. sc. Boris Delač, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
           3.1.2. dr. sc. Goran Mauša, mag. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
           3.1.3. dr. sc. Tea Marohnić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
           3.1.4. Damjan Banić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
           3.1.5. Neven Varljen, prof. matematike i fizike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
           3.1.6. Denise Ivana Dujmić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
           3.1.7. Davor Bolf, dipl. ing. brodogradnje, Josip Medaković, mag. ing. brodogradnje, izbor u suradničko  
                      zvanje asistent.* 
           3.1.8. Mirela Marin, dipl. ing. brodogradnje, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Reizbori na radna mjesta: 
            3.2.1. dr. sc. Alfredo Višković, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                       izvanredni profesor.* 
            3.2.2. mr. sc. Branka Dobraš, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.* 
    3.3. Raspisivanje natječaja.            
    3.4. Imenovanja nositelja predmeta u ak. god. 2018./19. – dopuna.* (uvjetno) 
    3.5. Povjeravanje održavanja nastave.* 
    3.6. Prolaznosti u ljetnome semestru ak. god. 2017./18.* 
    3.7. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 24. rujna 2018.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Matu Jurjevića. 
            4.1.2. dr. sc. Igora Keglja. 
            4.1.3. dr. sc. Ivu Mrša Haber. 
            4.1.4. dr. sc. Rajka Rubešu. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Antona Turka.*           
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Igora Poljaka, dipl. ing.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof.  
           dr. sc. Anice Trp.* 
    4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnice Graciele Šterpin Valić, mag. ing. mech.* 



 

 

    4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnice Venese Stanić, mag. ing. nav. arch.* 
    4.7. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2018./2019.* 
    4.8. Promjene Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima.*  
    4.9. Razno. 

5. Imenovanje člana Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost do kraja mandatnog razdoblja ak. god.   
    2016./17.–2018./19.    

6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.–2018./19.    

7. Imenovanje zamjenika predsjednika Povjerenstva za diplomske ispite diplomskoga sveučilišnog studija  
    brodogradnje te zamjenika predsjednika Povjerenstva za završne ispite preddiplomskoga sveučilišnog i  
    stručnog studija brodogradnje do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19. 

8. Imenovanje člana Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 
    2016./17.-2018./19. 
 
9. Razno.                   

                                                                  
 
 
 
 
 

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

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


