
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-01 
Rijeka, 06. veljače 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 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2018. godini koja će se  

održati u četvrtak, 15. veljače 2018. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini (SP); 

 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Pokretanje postupka izbora dekana i imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja prijava. 

 

4. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti 

profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke 

znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 

radnih obveza za nastavnicu mr. sc. Lidiju Pletenac. 

 
6. Usvajanje izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave u akademskoj godini 2017./2018. na Građevinskom 

fakultetu u Rijeci za: 

 

a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
b) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo  
c) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo  
d) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 

 

7. Usvajanje izmjena i dopuna Plana vanjske suradnje u ak. god. 2017./2018. na Sveučilišnom 

preddiplomskom studiju Građevinarstvo, Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo, Preddiplomskom 

stručnom studiju Građevinarstvo i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo, 

Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

 
8. Odluka o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2017.2018 na: 

 

a) Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo  
b) Preddiplomski stručnom studiju Građevinarstvo 

 

9. Odluka o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2017.2018 na: 

 

a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo  
b) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 



10. Odluka o oslobađanju od pohađanja dijela nastave i polaganja odgovarajućih ispita za doktorskog studenta 

Hrvoja Sironića. 

 
11. Usvajanje izvedbenog Plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za ljetni 

semestar ak. god. 2017./2018. 

 
12. Imenovanje Povjerenstva za obranu teme doktorskog rada studenta Josipa Peranića. 

 

13. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.-

2020.) 

 
14. Usvajanje Izvješća o znanstvenoj produkciji i radu na znanstvenim projektima u 2017. godini. 

 

15. Usvajanje Strategije razvoja za razdoblje 2018.-2022. 

 

16. Usvajanje Politike kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 

17. Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 

 

18. Imenovanje člana i njegovog zamjenika iz redova nastavnika i suradnika u Stegovno povjerenstvo 

Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
19. Imenovanje zamjenika člana te imenovanje predstavnika studenata i njegovog zamjenika u Žalbeno 

stegovno povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
20. Imenovanje stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika dr. sc. Ivane Sušanj, na osobni zahtjev 

 
21. Rasprava o izmjeni uvjeta za stjecanje mentorstva na doktorskom studiju. 

 

22. Rasprava o izmjeni modela institucijskog financiranja znanosti. 
 

 

Predviđeni završetak sjednice je 14:00 sati. 
 

Dekanica: 
 

izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


