
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                               
  
KLASA: 030-09/21-01/5 
URBROJ: 2170-57-01-21-1 
Rijeka, 25. svibnja 2021. 
 
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 9. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2020./21., koja će biti održana u 
petak 28. svibnja 2021. u 12:00 sati korištenjem servisa Big Blue Button. 

Glasovanje na sjednici bit će održano elektroničkim putem korištenjem SharePoint Intraneta 
od petka 28. svibnja 2021. neposredno nakon završetka online sjednice do 15 sati istoga dana. 

 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera Zapisnika s 8. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 30. travnja 2021. elektroničkim putem.* 
                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec travanj 2021.*   
 
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 21. svibnja 2021.* 
    3.1. Izbor u zvanje: 
            3.1.1. dr. sc. Matej Fonović, mag. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.*      
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Razno. (bez glasovanja) 
 
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 24. svibnja 2021.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Sandra Dobovičeka. 
            4.1.2. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza. 
            4.1.3. dr. sc. Nikolu Anđelića. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Davida Ištokovića.* 
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za pristupnike: 
            4.3.1. Denisa Rabara, dipl. ing. stroj.* 
            4.3.2. Diega Sušnja, mag. ing. comp.* 
    4.4. Raspisivanje natječaja za upis na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2021./22.* 
    4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne  
            (doktorske) studije u ak. god. 2021./22. 
    4.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Knjižnicu s 3. sjednice održane 21. svibnja 2021. putem platforme  
    za udaljeni pristup.* 
    5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta – izbor recenzenata.* 
    5.2. Razno. (bez glasovanja) 
 
6. Razno. (bez glasovanja) 
                                               

D e k a n 
                          v.r.                                

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


