
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 900-01/22-01/09 
URBROJ: 2170-57-01-22-1 
Rijeka, 27. rujna 2022. 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 12. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./22., koja će biti održana u 
petak 30. rujna 2022. u 12:00 sati u predavaonici P1. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 21. srpnja 2022.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj i kolovoz 2022.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 23. rujna 2022.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Tomislav Senčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.*  
            3.1.2. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti    
                       profesor.* 
            3.1.3. dr. sc. Jerko Škifić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.*   
            3.1.4. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.*   
            3.1.5. dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.*  
            3.1.6. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.*    
            3.1.7. dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.*  
            3.1.8. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                       profesor.* 
            3.1.9. dr. sc. Samir Žic, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.* 
            3.1.10. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
                         profesor.*   
            3.1.11. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.*    
            3.1.12. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.*   
            3.1.13. dr. sc. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.*          
            3.1.14. dr. sc. Nikola Anđelić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.15. dr. sc. Fran Torbarina, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.16. dr. sc. Ivana Lučin, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.17. dr. sc. Josip Batista, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.* 
            3.1.18. Tadija Šimić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.19. Antonio Gizdulić, mag. ing. računarstva, Dijana Liverić, mag pedagogije i mag. edu. informatike, Emil  
                         Rubinić, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.20. Dino Mađar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Reizbori na radna mjesta: 
            3.2.1. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstvno-nastavno radno mjesto docent.* 
            3.2.2. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, reizbor na nastavno radno mjesto viši  
                       predavač.*  



 

 

    3.3. Raspisivanje natječaja. 
    3.4. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2022./23.* 
    3.5. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2022./23.* 
    3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2021./22.* (bez glasovanja) 
    3.7. Razno. (bez glasovanja) 
     
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Renata Filjara. 
            4.1.2. dr. sc. Mateju Šnajdar. 
            4.1.3. dr. sc. Ivana Lorencina.         
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Gorana Gregova.* 
            4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa.* 
            4.2.3. dr. sc. Martinu Holenko Dlab.*             
    4.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnice Snježane Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing. el.*     
    4.5. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika: 
           4.5.1. Damira Mađerića, dipl. ing. strojarstva* 
           4.5.2. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.* 
           4.5.3. Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje* 
           4.5.4. Franka Hržića, mag. ing. comp.* 
    4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom prof.  
            dr. sc. Jasne Prpić-Oršić* 
    4.7. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Izvješće Povjerenstva za reizbor Tatjane Škorjanc, dipl. ing. brodogradnje u stručno zvanje i na radno mjesto 

viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.* 
 
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25.* 
 
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-    
    2024./25. 
 
10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2022./23.-2024./25. 
 
11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike, Stegovnog povjerenstva za studente,  
      Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 22./23.- 
      2024./25. 
 
12. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja za mandatno razdoblje ak. god.  
      2022./23.-2024./25. 
 
13. Razno. (bez glasovanja) 
 

D E K A N 
                          v.r.                                

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


