Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/21-01/2
URBROJ: 2170-57-01-21-1
Rijeka, 22. veljače 2021.

- Članovi FV-a
- Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.

Sazivam 6. sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2020./21., koja će biti održana u
četvrtak 25. veljače 2021. u 12:00 sati korištenjem servisa Big Blue Button.
Glasovanje na sjednici bit će održano elektroničkim putem korištenjem SharePoint Intraneta
od četvrtka 25. veljače 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 5. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. siječnja 2021. elektroničkim putem.*
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2021.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 19. veljače 2021.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Rajko Rubeša, dipl. ing. stroj., izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent.*
3.2. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.*
3.3. Povjeravanje održavanja nastave u ak. god. 2020./21. – dopuna.*
3.4. Plan napredovanja u 2021. godini – dopuna.*
3.5. Razno. (bez glasovanja)
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 19. veljače 2021.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Sašu Zeleniku.
4.1.2. dr. sc. Marka Čanađiju.
4.1.3. dr. sc. Marka Fabića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Ladu Kranjčevića.*
4.2.2. dr. sc. Renea Prenca.*
4.2.3. dr. sc. Ivanu Grčić.*
4.2.4. dr. sc. Tihanu Kostadin.*
4.2.5. dr. sc. Ivanu Presečki.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Lorencina, mag. ing. el.*
4.4. Razno. (bez glasovanja)
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 2. sjednice održane 19. veljače 2021.*
5.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci - izmjene i dopune Pravilnika. (bez glasovanja)
5.2. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta u Rijeci.*
5.3. Razno. (bez glasovanja)

6. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.*
7. Promjena naziva Zavoda i Katedre na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.*
8. Razno. (bez glasovanja)

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

*Prilozi: SharePoint Fakultetskoga vijeća

