
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/18-01/5 
URBROJ: 2170-57-01-18-1 
Rijeka, 22. svibnja 2018. 
    
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 8. sjednicu Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 2017./18., koja će biti održana u 
petak 25. svibnja 2018. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. travnja 2018.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2018.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 18. svibnja 2018.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

3.1.1. dr. sc. Duško Pavletić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u   
           trajnom zvanju.* 

           3.1.2.  dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u  
                       trajnom zvanju.* 

3.1.3. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.* 
           3.1.4. dr. sc. Marina Franulović, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti  
                      profesor.* 

3.1.5. dr. sc. Miroslav Vrankić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti    
           profesor.* 
3.1.6. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 

           3.1.7. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
3.1.8. Damir Franulović, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 

    3.2. Reizbor na radno mjesto: 
            3.2.1. mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, mag. edu. njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i  
                       književnosti, reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.* 
    3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Brodogradnja,           
            Elektrotehnika i Strojarstvo.* 
    3.4. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 18. svibnja 2018.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Hrvoja Kozmara. 
            4.1.2. dr. sc. Tea Mudrića. 
            4.1.3. dr. sc. Ivana Volarića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice: 
            4.2.1. Ivu Šebelja, dipl. sanit. ing.* 
            4.2.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.3. Razno. 

 



 

 

 

 

5. Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog osoblja, za provedbu   
    izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci.    

6. Razno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               

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


