Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/20-01/04
URBROJ: 2170-57-01-20-1
Rijeka, 21. travnja 2020.
- Članovi FV-a
- Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.

Zakazujem 7. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2019./20.
Glasovanje na sjednici bit će elektroničkim putem
od četvrtka 23. travnja 2020. u 12:00 sati do petka 24. travnja 2020. u 13:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. ožujka 2020. elektroničkim putem.*
2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2020.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 17. travnja 2020. putem platforme za udaljeni pristup.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Marko Perčić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. mr. sc. Marijana Živić Đurović, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na nastavno radno mjesto
viši predavač.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Raspodjela ocjenskih bodova tijekom nastave i na završnom ispitu u ljetnom semestru ak. god.
2019./2020. (bez glasovanja)
3.5. Prijedlog promjene uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika materijala.
3.6. Prolaznosti na predmetima u zimskom semestru ak. god. 2019./2020.* (bez glasovanja)
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 17. travnja 2020.
putem platforme za udaljeni pristup.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Marka Valčića, dipl. ing.
4.1.2. dr. sc. Marka Perčića, mag. ing. mech.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnika dr. sc. Marka Fabića.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnike:
4.3.1. Alena Pavlinića, mag. ing. el.*
4.3.2. Gracielu Šterpin Valić, mag. ing. mech.*
4.4. Raspisivanje natječaja za upis na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god.
2020./2021.*
4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima za upis na Poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije u ak. god. 2020./2021.
4.6. Razno.

5. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.*
6. Razno. (bez glasovanja)

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić

*Prilozi: Share-point Fakultetskoga vijeća

