
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/13 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-01 
Rijeka, 07. studeni 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., 60/15. i 131/17.) i 
članka 22., stavak 1., podstavak 1., Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (p/t od 31. listopada 
2017.), upućujem  
 

P O Z I V 
 

Za 10. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2018. godini 
koja će se održati u četvrtak, 15. studenog 2018. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 9. redovite i 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini (SP); 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 
3. Odluka o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Nine Čeh za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljene tehničke znanosti.  
4. Odluka o poništenju Natječaja za izbor: 

a) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje prirodne znanosti, 
znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 
b) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje prirodne 
znanosti, znanstveno polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa. 

5. Izvješće o uspješnosti studiranja u ak. god. 2017./2018. (SP); 
6. Imenovanje nastavnika-savjetnika za studente 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog 

stručnog studija Građevinarstvo. 
7. Usvajanje Odluke o uvjetima upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski 

stručni studij Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020.(SP); 
8. Usvajanje Odluke o upisnim kvotama za Preddiplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij, 

Diplomski sveučilišni studij te Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo za ak. god. 
2019./2020. (SP); 

9. Imenovanje Povjerenstva za diplomske i završne radove u ak. god. 2018./2019. (SP); 
10. Odluka o pokretanju poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 

2018./2019. 
11. Usvajanje Izvedbenog plana nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u 

akademskoj godini 2018./2019. (SP); 
12. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Sare Grbčić, mag. ing. aedif. (SP); 
13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Sare Grbčić mag. ing. aedif. 
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tee Rukavine, mag. ing. aedif. 
15. Imenovanje predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima i odgovarajućim radnim mjestima u Odbor 

za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 
16. Potvrda izbora zamjenika predstavnika suradnika u suradničkim zvanjima u Fakultetsko vijeće GF RI. 

 
Predviđeni završetak sjednice je 13:30 sati.     
 
                                                                              Dekanica: 

                    izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


