
 

 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                           
  
KLASA: 030-09/17-01/5 
URBROJ: 2170-57-01-17-1 
Rijeka, 23. svibnja 2017. 
     
                                -  Članovi  FV-a  

                          -  Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. 
 

Sazivam 8. sjednicu Fakultetskog vijeća, u ak. god. 2016./17., koja će biti održana u 
petak 26. svibnja 2017. u 12:00 sati u Vijećnici. 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. travnja 2017.*                                                                                

2. Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2017.*   

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 23. svibnja 2017.* 
    3.1. Izbori u zvanja: 
            3.1.1. dr. sc. Mladen Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni   
                       profesor;* 
            3.1.2. dr. sc. Tomislav Senčić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni   
                       profesor;* 
            3.1.3. dr. sc. Ivan Dražić, prof. matematike i informatike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
            3.1.4. dr. sc. Samir Žic, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent;* 
            3.1.5. Iva Barić, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, izbor u nastavno zvanje predavač;* 
            3.1.6. dr. sc. Boris Delač, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand;* 
            3.1.7. Daniel Šimičić, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.* 
      3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 23. svibnja 2017.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Teu Marohnić.             
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za: 
            4.2.1. dr. sc. Sanjina Brauta;* 
            4.2.2. dr. sc. Tatjanu Ivošević;* 
            4.2.3. dr. sc. Dajanu Kučić;* 
            4.2.4. dr. sc. Domagoja Lanca;* 
            4.2.5. dr. sc. Domagoja Lanca;* 
            4.2.6. dr. sc. Vilka Mandića.*  
    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za: 
            4.3.1. Marka Fabića, dipl. ing.;* 
            4.3.2. Maura Maretića, dipl. ing.*  
    4.4. Razno. 

5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 5. sjednice održane 12. svibnja 2017.* 
    5.1. Prijedlog recenzenata.* 

6. Imenovanje predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-  
    2018./19.*  

7. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za tehničku mehaniku do kraja mandatnog razdoblja ak. god.   
    2016./17.-2018./19.*  



 

 

8. Imenovanje člana Povjerenstva za nastavu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.  

9. Imenovanje voditelja Modula 3 – Računarska mehanika na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom)  
    studiju iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i   
    Interdisciplinarne tehničke znanosti do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.  

10. Razno.   

 
 
 
 
                                                                                                                                      D e k a n i c a                                                                                                                                               

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


