
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/8 
URBROJ: 2170-57-01-17-1 
Rijeka, 26. rujna 2017. 
     
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 11. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2016./17., koja će biti održana u 
petak 29. rujna 2017. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. srpnja 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 22. rujna 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 

            3.1.1. dr. sc. Tatjana Ivošević, prof. matematike i fizike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
            3.1.2. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
            3.1.3. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
            3.1.4. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.* 
            3.1.5. Anita Badurina, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, Iva Barić, mag. edu. njemačkog   
                       i engleskog jezika i književnosti, Marina Peršurić Antonić, prof. njemačkog i engleskog jezika i    
                       književnosti, Valerija Smrekar, mag. edu. engleskog jezika i književnosti i informatike, izbor u   
                       nastavno zvanje predavač.* 
            3.1.6. Tea Arrigoni, mag. ing. strojarstva, Matej Gljušćić, mag. ing. brodogradnje, Slavko Milošević, mag.  
                       ing. strojarstva, izbori u suradnička zvanja asistent.* 
            3.1.7. Vedran Medica-Viola, mag. ing. strojarstva i mag. ekonomije, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.8. Franko Hržić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.9. Maja Dundović, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.10. Luka Batistić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.11. Damjan Banić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent 
            3.1.12. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.13. Neven Varljen, prof. matematike i fizike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
            3.1.14. Branko Radil, dipl. ing. brodogradnje, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*  
            3.1.15. Iva Petrović, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.* 
    3.2. Raspisivanje natječaja.                   
    3.3. Imenovanje nositelja predmeta u ak. god. 2017./18. – dopuna.* 
    3.4. Povjeravenje održavanja nastave.* 
    3.5. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2016./17.* 
    3.6. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 22. rujna 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Vitomira Komena; 
            4.1.2. dr. sc. Ivana Štajduhara.   
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
            4.2.1. dr. sc. Roberta Basana;* 
            4.2.2. dr. sc. Marinu Franulović.* 



 

 

    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing.* 
    4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnice: 
            4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing.;* 
            4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.* 
    4.5. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnika Marka Perčića, mag. ing. mech.* 
    4.6. Promjena nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u ak. god. 2017./18. 
    4.7. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2017./18.* 
    4.8. Razno. 

5. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost do kraja mandatnog razdoblja ak. god.  
    2016./17.-2018./19.      

6. Razno.   
 

 

 

                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               
                           v.r.                                

                                                                                                                            Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
 
 
 
 
 
 
*Prilozi: Share-point Fakultetskoga vijeća                                                                


