
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/08 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-01 
Rijeka, 02. srpnja 2018.  
 
 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 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2018. godini koja 
će se održati u četvrtak, 12. srpnja 2018. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Raspis natječaja za izbor: 

a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno 
vrijeme. 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno 
radno vrijeme. 
c) dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

4. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2018./2019. 
 

5. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava plodouživanja zgrade 
Fakulteta između Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. 
 

6. Donošenje oduke o usvajanju mjera za provedbu izmjena doktorskog studija u skladu s preporukama iz 
reakreditacijskog postupka. 
 

7. Razrješenje predstavnika studenata u Knjižničnom odboru GFRI (na vlastiti zahtjev) i imenovanje novog 
predstavnika studenata za člana Knjižničnog odbora GFRI. 

 
 

 
 

Predviđeni završetak sjednice je 13:00 sati.     
 
                                                                              Dekanica: 

                    izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


