Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/18-01/9
URBROJ: 2170-57-01-18-1
Rijeka, 23. listopada 2018.
- Članovi FV-a
- Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.

Sazivam 1. sjednicu Fakultetskoga vijeća, u ak. god. 2018./19., koja će biti održana u
petak 26. listopada 2018. u 12:00 sati u Vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 28. rujna 2018.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec rujan 2018.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 19. listopada 2018.*
3.1. Plan napredovanja u 2019. godini.*
3.2. Poništavanje natječaja.
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Prolaznosti u ak. god. 2017./18.*
3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2017./18.*
3.6. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2019./20.*
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 19. listopada 2018.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnicu dr. sc. Ivanu Špelić.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Matu Jurjevića.*
4.2.2. dr. sc. Rajka Rubešu.*
4.3. Obustava izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Sašu Sladića.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Igora Poljaka, dipl. ing.*
4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Nikole Anđelića, mag. ing. mech.*
4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnice Graciele Šterpin Valić, mag. ing.
mech.*
4.7. Naknadni upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2018./2019.*
4.8. Promjena nositelja na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2018./19.*
4.9. Razno.
5. Imenovanje predstojnika Zavoda za računarstvo do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.
6. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za računarstvo do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.2018./19.
7. Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.(uvjetno)
8. Imenovanje voditelja modula Računarstvo na poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju iz
područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.

9. Izvješće o provedenom samovrednovanju u postupku unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete na Sveučilištu
u Rijeci – Tehničkom fakultetu.*
10. Razno.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić

*Prilozi: Share-point Fakultetskoga vijeća

