
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/4 
URBROJ: 2170-57-01-17-1 
Rijeka, 25. travnja 2017. 
     
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 7. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2016./17., koja će biti održana u 
petak 28. travnja 2017. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. ožujka 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec ožujak 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Igor Wolf, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor;* 

 3.1.2. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, dr. sc. Kristina Marković, dipl. ing. strojarstva, dr. sc.   
            Branimir Rončević, dipl. ing. strojarstva, dr. sc. Željko Vrcan, dipl. ing. strojarstva, izbori u   
            znanstveno-nastavna zvanja docent;* 

             3.1.3. dr. sc. Vedran Mrzljak, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
             3.1.4. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 

  3.1.5. dr. sc. Damir Kolić, dipl. ing. brodogradnje, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
  3.1.6. dr. sc. Paolo Blecich, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
  3.1.7. mr. sc. Melita Štefan Trubić, prof. matematike i informatike, izbor u nastavno zvanje viši predavač;* 
  3.1.8. Angela Bašić-Šiško, mag. matematike, Branimir Stojanović, mag. matematike, izbor u suradničko  
             zvanje asistent;* 
  3.1.9. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*  

      3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2016./17.* 
    3.4. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 21. travnja 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
            4.1.1. dr. sc. Sanjina Brauta; 
            4.1.2. dr. sc. Domagoja Lanca; 
            4.1.3. dr. sc. Domagoja Lanca. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Delača.* 
    4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.* 
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnika: 
            4.4.1. Miroslava Randića, dipl. ing.;* 
            4.4.2. Rajka Rubešu, dipl. ing.*  
    4.5. Razno. 

5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 4. sjednice održane 19. travnja 2017.* 
    5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.* 

6. Izvješće Povjerenstva za izbor u zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog   
    obrazovanja).*  



 

 

 

7. Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2017.  
    godinu.* 

8. Razno.   

 
 
 
 
                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               

                           v.r.                                
                                                                                                                             Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 
 
 
*Prilozi: Share-portal Fakultetskog vijeća                                                                


