
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/20-01/08 
URBROJ: 2170-57-01-20-1 
Rijeka, 22. rujna 2020. 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 11. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2019./20. 
Glasovanje na sjednici bit će elektroničkim putem 

od četvrtka 24. rujna 2020. u 12:00 sati do petka 25. rujna 2020. u 13:00 sati. 
 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći  
d n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 16. srpnja 2020. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2020.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 18. rujna 2020.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
           3.1.1. dr. sc. Domagoj Lanc, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u   
                       trajnom zvanju.* 
           3.1.2. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.* 
           3.1.3. dr. sc. Dario Iljkić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.* 

3.1.4. Guruprasad Madhale Jadav, dipl. ing. elektrotehnike, Marko Njirjak, mag. ing. računarstva, Arian    
            Skoki, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbori u suradnička zvanja    
            asistent.* 

           3.1.5. Patricija Nikolaus, prof. matematike i fizike, Vesko Nikolaus, prof. matematike i fizike, izbori u  
                       naslovna suradnička zvanja asistent.* 

3.1.6. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. računarstva, Filip Kučinić, mag. ing. elektrotehnike, Jelena Musulin,  
           mag. ing. elektrotehnike, Daniel Štifanić, mag. ing. elektrotehnike, izbori u naslovna suradnička  
            zvanja asistent.*            

    3.2. Reizbori na radna mjesta: 
3.2.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti    
           profesor.* 

           3.2.2. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti  
                      profesor.* 
           3.2.3. dr. sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
                      izvanredni profesor.* 
           3.2.4. dr. sc. Vladimir Glažar, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docent. * 

3.2.5. dr. sc. Goran Gregov, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docent.* 
3.2.6. dr. sc. Vedran Kirinčić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto  
           docent.* 

           3.2.7. dr. sc. Jonatan Lerga, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 
                       docent.* 
    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Pokretanje postupka reizbora. 
    3.5. Dopuna Plana napredovanja u 2020.* 
    3.6. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.* 
    3.7. Povjeravanje održavanja nastave.* 



 

 

    3.8. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2019./20.* (bez glasovanja)  
    3.9. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 21. rujna 2020.*  
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 

            4.1.1. dr. sc. Kristijana Lenca. 
            4.1.2. dr. sc. Samira Žica.                       
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za  dr. sc. Branka Blagojevića.* 
    4.3. Promjena mentora: 
            4.3.1. doktorske disertacije Nikole Lopca, mag. ing. el.* 
            4.3.2. poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Maje Marković, mag. ing. mech.* 
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike: 
           4.4.1. Maju Marković, mag. ing. mech.* 
           4.4.2. Matea Kirinčića, mag. ing. mech.* 
           4.4.3. Luku Grbčića, mag. ing. mech.* 
           4.4.4. Diega Sušnja, mag. ing. comp.* 
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Vedrana Medice Viole, mag. ing. mech.* 
    4.6. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom   
            prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić. 
    4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom doc.   
           dr. sc. Gorana Mauše.* 
    4.8. Razno. (bez glasovanja) 
  
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 11. rujna 2020.* 
    5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i njegova primjena. (bez glasovanja) 
    5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta – izbor recenzenata.* 
    5.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
6. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.* 
 
7. Prijedlog Pravilnika o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.* 
 
8. Razno.* (bez glasovanja) 
                                                            
 
 
 
    

D e k a n 
                          v.r.                                

                                                                                                                        Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prilozi: Share-point Fakultetskoga vijeća                                                               


