
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/16-01/4 
URBROJ: 2170-57-01-16-1 
Rijeka, 26. travnja 2016. 
     
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 7. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2015./16., koja će biti održana u 
petak 29. travnja 2016. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. ožujka 2016.*  

2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2016.* 

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Neven Lovrin, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u   
                       trajnom zvanju;* 
            3.1.2. dr. sc. Livio Šušnjić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u   
                       trajnom zvanju;* 
            3.1.3. dr. sc. Sanjin Braut, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor;* 
            3.1.4. dr. sc. Saša Vlahinić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor;* 
            3.1.5. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. matematike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti   
                       profesor;* 
            3.1.6. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor;* 
            3.1.7. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni   
                       profesor;* 
            3.1.8. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor;* 
            3.1.9. dr. sc. Igor Bonefačić, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, izbor u  
                       znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
            3.1.10. dr. sc. Sanjin Kršćanski, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
            3.1.11. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši predavač;* 
            3.1.12. Vanja Čotić, dipl. ing. matematike, izbor u nastavno zvanje predavač;* 
            3.1.13. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;* 
            3.1.14. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, Igor Majkić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u naslovna   
                         suradnička zvanja asistent;* 
            3.1.15. Dea Marin, mag. ing. računarstva, Emil Rubinić, mag. ing. računarstva, izbori u naslovna suradnička    
                         zvanja asistent.*           
      3.2. Prijedlog izmjene studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika.* 
    3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2015./2016.* 
    3.4. Razno. 

 

 

 



 

 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 2016.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
            4.1.1. dr. sc. Marka Hadjinu; 
            4.1.2. dr. sc. Damira Kolića; 
            4.1.3. dr. sc. Tina Matulju. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
            4.2.1. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić;* 
            4.2.2. dr. sc. Ivicu Glavana;* 
            4.2.3. dr. sc. Stefana Ivića;* 
            4.2.4. dr. sc. Tatjanu Ivošević;* 
            4.2.5. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger;* 
            4.2.6. dr. sc. Tomislava Senčića.* 
    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Ervina Kamenara, mag. ing. el.* 
    4.4. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ-a pod mentorstvom: 
            4.4.1. izv. prof. dr. sc. Marine Franulović; 
            4.4.2. doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac; 
            4.4.3. prof. dr. sc. Domagoja Lanca. 
    4.5. Razno. 

5. Prijedlog kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata HRZZ.* 

6. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija strojarstva i     
    Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva do kraja mandatnog razdoblja 
    ak. god. 2013./14.-2015./16. 

7. Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog osoblja, za provedbu   
    studentskih izbora.* 

8. Razno.  

 

 

                                                                                                                                    D e k a n                                                                                                                                               
                     v.r. 

                              Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
 
 
 
 
*Prilozi:  - Share-portal Fakultetskog vijeća                                                                


