
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/19-01/05 
URBROJ: 2170-57-01-00-19-01 
Rijeka, 07. travnja 2019.  
 
 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 17. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 18. prosinca 2018., upućujem  
 

P O Z I V 
 

Za 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2019. godini koja će se 
održati u četvrtak, 18. travnja 2019. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2019. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Usvajanje Odluke o izboru jednog izvršitelja/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 
na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu 
zapošljavanja znanstvenika-povratnika. 

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

radnih obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Silviju Mrakovčić. 
 

5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na osobni zahtjev. 

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

radnih obveza za nastavnicu Marijanu Cuculić, v. pred. 
 

7. Usvajanje financijskog izvješća za GF RI za 2018. godinu. 
 

8. Usvajanje Akcijskog plana po preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a (SP); 
 

9. Donošenje Odluke o Programu cjeloživotnog učenja - Razlikovni program za upis na Diplomski 
sveučilišni studij Građevinarstva (SP); 
 

10. Usvajanje Izvješća o evaluaciji nastave u zimskom semestru ak. god. 2018./2019. (SP); 
 

11. Donošenje oduke o upisnim kvotama za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020. 

 
12. Raspis natječaja za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2019./2020.: 

a) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su stariji od 24 godine; 
b) Preddiplomski sveučilišni studij i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo za kandidate koji su 
prijavljeni putem NISpVU sustava; 

 
13. Raspis natječaja za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020.: 

a) Diplomski sveučilišni studij  
b) Specijalistički diplomski stručni studij 

 
 

 



 
 

14. Donošenje odluke o uvjetima za prijelaz s drugih srodnih studija na Preddiplomski sveučilišni i Diplomski 
sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 
 

15. Donošenje odluke o uvjetima za prijelaz između Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog 
stručnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 

 
16. Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u ak. god. 2019./2020. 

 
17. Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te o kriterijima i 

uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2019./2020.  
 

 
Predviđeni završetak sjednice je u 13:30 sati.     

                              Dekanica: 
                    izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


