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 Na temelju članka 63., stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15. ) i članka 22., 
stavak 1., podstavak 1., Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (p/t od 31. ožujka 2014.), upućujem  
 

P O Z I V 
 

Za 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2018. godini koja 
će se održati u četvrtak, 12. travnja 2018. u 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 3. redovite i 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Raspis natječaja za izbor: 

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno 
radno vrijeme. 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno 
puno radno vrijeme. 
c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno 
radno vrijeme. 
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Zavodu za računalno modeliranje 
materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme. 
e) jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanosti 
br. 4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na 
probleme delaminacije“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, s 
punim radnim vremenom na određeno vrijeme. 
 

4. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora dr. sc. Domagoja Nakića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području 
tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 

 
5. Odluka o uvjetima za prijelaz sa drugih srodnih studija na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Građevinarstvo i preddiplomski stručni studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 
2018./19. (SP); 

 
6. Odluka o uvjetima za prijelaze između preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija 

Građevinarstvo sve na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./19. (SP); 
 

7. Donošenje oduke o upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u akad. god. 2018./2019. 

 
8. Imenovanje komentora mr. sc. Gordani Ćosić Flajsig, studentici poslijediplomskog studija sveučilišnog 

studija Građevinarstvo (SP); 
 

9. Usvajanje Izvješća o provedbi planiranih aktivnosti temeljem preporuka unutarnje prosudbe (SP); 



 
10. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika te članova i zamjenika članova Stegovnog 

povjerenstva Građevinskog fakulteta u Rijeci sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Rijeci od 01.02.2018. 

 
 

Predviđeni završetak sjednice je 14 sati.     
 
                                                                              Dekanica: 

                    izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


