
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/16-01/12 
URBROJ: 2170-57-01-16-1 
Rijeka, 19. prosinca 2016.   
   
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 
 

Sazivam 3. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2016./17., koja će biti održana u 
četvrtak 22. prosinca 2016. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. studenog 2016.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec studeni 2016.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    3.1. Izbor u zvanje:  
           3.1.1. David Ištoković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
      3.2. Reizbor na radno mjesto: 
            3.2.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno    
                       mjesto docent.* 

    3.3. Razno.  

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za: 
           4.1.1. dr. sc. Darija Iljkića; 
           4.1.2. dr. sc. Gorana Vukelića. 
    4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za: 
           4.2.1. Borisa Delača, dipl. ing. stroj.;* 
           4.2.2. Marka Fabića, dipl. ing. el.*       
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za:  
            4.3.1. mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing. stroj.;* 
            4.3.2. Valtera Urana, dipl. ing. stroj.*     
    4.4. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv.   
            prof. dr. sc. Marine Franulović.*     
    4.5. Raspisivanje natječaja za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod   
            mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac. 
    4.6. Promjena naslova doktorske disertacije Tee Marohnić, dipl. ing. stroj. 
    4.7. Razno. 

5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 16. prosinca 2016.* 
    5.1. Prijedlog recenzenata.* 

6. Izvješće Odbora za kvalitetu.* 

7. Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja i titule professor emeritus prof. dr. sc. Julijanu   
    Dobriniću redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.* 

 

 



 

 

 

8. Potpora kandidatu Tehničkog fakulteta u Rijeci za izbor Rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje  
    2017.-2021.*  

9. Razno. 

 
 
 
 
                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               

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


