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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/18-01/07 
URBROJ: 2170-57-01-00-18-2 
Rijeka, 13.06.2018. 
 

06. REDOVITA SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA 
 
 
Z A P I S N I K 13. lipnja 2018.   12:00 h   Vijećnica Fakulteta 
 

SJEDNICU JE 
SAZVALA: 

Izv. prof. dr. sc. Ivana 
Štimac Grandić - dekanica 

PREDSJEDAVAJUĆA: Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić - dekanica 

ZAPISNIČAR: Robert Brušnjak, dipl. iur.  

 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. prof. dr. sc. Gojko Balabanić  

2. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić  

3. prof. dr. sc. Ivica Kožar  

4. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  

5. prof. dr. sc. Gordan Jelenić  

6. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-
Tibljaš 

 

7. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić  

8. izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović  

9. izv. prof. dr. sc. Davor Grandić  

10. izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac 
Grandić 

Dekanica 

11. izv. prof. dr. sc. Nana Palinić Prodekanica za nastavu i studente 

12. izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Prodekan za znanstveno-istraživački rad  i međunarodnu suradnju 
13. izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Prodekan za poslovne odnose 
14. doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj 
15. doc. dr. sc. Sanja Dugonjić 

Jovančević 
 

16. doc. dr. sc. Dragan Ribarić  

17. doc. dr. sc Edita Papa Dukić  

18. doc. dr. sc. Paulo Šćulac  

19. doc. dr. sc. Goran Volf  

20. doc. dr. sc. Igor Ružić  

21. doc. dr. sc. Elvis Žic  

22. doc. dr. sc. Željko Smolčić  

23. doc. dr. sc. Sanja Šurdonja  

24. Saša Čohar Mančić, v. pred. Predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 

25. Dr. sc. Nevena Dragičević Predstavnica suradnika u suradničkim zvanjima-zamjenica 

26. Tomislav Franković, mag. ing. aedif. Predstavnik studenata poslijedipl. studija 

27. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

28. Sara Čiča Predstavnica studenata 

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Joško Ožbolt  

2. prof. dr. sc. Darko Meštrović Opravdano 

3. prof. dr. sc. Boris Podobnik  
4. prof. dr. sc. Željko Arbanas  
5. prof. dr. sc. Barbara Karleuša  
6. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić  
7. doc. dr. sc. Neira Torić Malić  
8. doc. dr. sc. Ivan Marović  
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9. doc. dr. sc. Leo Škec Opravdano 

10. doc. dr. sc. Iva Mrak  

11. doc. dr. sc. Josip Rubinić  

12. doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Opravdano 

13. doc. dr. sc. Maja Gaćeša Opravdano 

14. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

 

15. Nina Čeh, mag. ing. aedif. Predstavnica studenata poslijedipl. studija-Opravdano 

16. Giulia Muškardin Predstavnica studenata 

17. Lidija Simičić Predstavnica studenata 

18. Simona Gavez Predstavnica studenata 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur. Tajnica 
2. Robert Brušnjak, dipl. iur Zapisničar 

Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice i 
donošenje pravovaljanih odluka odnosno zaključaka. Nastavno, prelazi na čitanje predloženog Dnevnog reda. Nakon što je isti 
pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
3. Usvajanje Odluka o izboru: 

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. 
f) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika dr. sc. Igora Ružića, na osobni zahtjev. 

5.  Odluka o usvajanju Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo. 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

7. Usvajanje Plana aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava 
osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

8 Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini. 
Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2018. godini  jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
 
Dekanica izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić započinje svoje izvješće sa obavijesti da je na sjednici Senata Sveučilišta u 
Rijeci održanoj 22. svibnja 2018. godine potvrđen izbor prof. dr. sc. Gordana Jelenića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora u trajnom zvanju, a također je potvrđen i njezin izbor za članicu Senata Sveučilišta u Rijeci. Nadalje, na istoj su 
sjednici Senata usvojene izmjene i dopune Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, a usvojena je i Odluka o minimalnim 
kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim studijima prema prijedlogu Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Dalje, 
dekanica navodi kako je u sklopu studentskog natječaja za inovacije društva Bina-Istra d.d., u drugi krug natječaja prošao Tim 
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Zemaljska cesta s Građevinskog fakulteta u Rijeci, predstavnik tima Adnan Delić (naziv projekta: „Solarni paneli kao glavni 
izvor energije“). U nastavku dekanica napominje kako je dana 25. i 26. svibnja 2018. godine na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci održana 8. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini „Obnova industrijskog naslijeđa“ u organizaciji udruge Pro 
Torpedo i Građevinskog fakulteta u Rijeci, na kojoj su sudjelovali brojni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, a posebnim 
naglaskom na revitalizaciji kompleksa bivše tvornice „Rikard Benčić“. Ujedno, dekanica izvještava prisutne članove Vijeća da 
je dana 08. lipnja 2018. godine održana šetnja i prezentacija Kampusa Sveučilišta u Rijeci u kontekstu programa EPK Rijeka 
2020 i programskog pravca 27 susjedstava. Zaključno, dekanica najavljuje promociju XX knjige Zbornika radova Građevinskog 
fakulteta u Rijeci koja će se održati dana 05. srpnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati prostoriji G-003, dok će se dana 06. 
srpnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati prostoriji G-003 povodom Dana fakulteta održati Svečana sjednica Fakultetskog 
vijeća. 
 
Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća s 
informacijom o trenutnom stanju prijavljenih za upise na preddiplomske studije Građevinskog fakulteta u Rijeci, te ističe kako 
se iz trenutne evidencije može zaključiti da je interes za upise na preddiplomske studije nešto manji nego prethodnih godina. 
Nadalje, prodekanica za nastavu i studente navodi da će se dana 27. lipnja 2018. godine održati pismeni ispit iz matematike i 
fizike za razredbeni postupak za kandidate starije od 24 godine koji se upisuju na Preddiplomski stručni (izvanredni) studij 
Građevinarstvo. Ujedno, prodekanica za nastavu i studente poziva nastavnike da u propisanom roku od pet dana referadi 
dostavljaju rezultate ispita, a prije odlaska na godišnje odmore također da dostave Izvješća o održanoj nastavi. U nastavku, 
prodekanica za nastavu i studente navodi kako je održana i 11. sjednica Stručnog vijeća Centra za studije, a kao bitno treba 
izdvojiti izradu Naputka o postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa kojeg je predstavila predsjednica Povjerenstva za 
akreditaciju studijskih programa izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc. Kao novina, uvode se dva roka za dostavu izmjena studijskih 
programa (kraj veljače i kraj svibnja) te izrada novog Obrasca za izračun postotka izmjena ECTS bodova. O ovoj temi će 
prodekani za nastavu i studente sastavnica provesti raspravu do zaključno 02. srpnja 2018. godine. Zaključno, prodekanica za 
nastavu i studente navodi da je na istoj sjednici započeta i rasprava o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka te je 
dogovoreno da će se prorektorici za studije i studente do sljedeće sjednice uputiti pitanja i prijedlozi na koji način primjenjivati 
citiranu Uredbu vodeći računa o tome da to ne bude na štetu nastavnog procesa, dok će sam Centar za studije pripremiti 
prijedlog dodatka Ugovoru kojeg studenti sklapaju sa Fakultetima. 
  
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 
tome da je šestero nastavnika i suradnika Građevinskog fakulteta u Rijeci završilo program cjeloživotnog obrazovanja Učenje i 
poučavanje u visokoškolskoj nastavi provedenog od strane Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci, a 
to su: dr.sc. Nevena Dragičević, doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, dr. sc. Ivana Sušanj Čule, dr. sc. Paulina Krolo, Ivana 
Pranjić, mag. ing. aedif. te doc. dr. Silvija Mrakovčić. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj ističe da je na 
sjednici Odbora za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta iznesen Plan provedbe postupka unutarnje prosudbe 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci za godinu 2018./2019., a prema preliminarnom Planu prosudba Fakulteta bit će početkom 
studenog 2018. godine. 
 
Prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, na početku svojeg 
izvješća ukratko navodi da je na sastanku Stručnog vijeća za internacionalizaciju Sveučilišta istaknuto kako će poziv za UniRi 
potpore ići u lipnju ove godine dok bi natječaj za dodjelu istih trebao biti raspisan u rujnu 2018. godine. U nastavku, prodekan 
za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju ističe kako će se danas održati sastanak Savjeta za znanost 
Sveučilišta u Rijeci na kojem će se jedna o točaka Dnevnog reda opet odnositi na uvjete za izbore u počasna zvanja 
professora emeritusa, a kao glavnu smjernicu za izbor u navedeno počasno zvanje prodekan za znanstveno-istraživački rad i 
međunarodnu suradnju izdvaja međunarodno priznatu znanstvenu izvrsnost potencijalnih kandidata. Postupak za izbor 
uključivao bi imenovanje posebnog Povjerenstva od sedam članova iz svakog područja znanosti uz preporuku da članovi istog 
budu umirovljeni profesori posebnog ugleda poput primjerice, bivših rektora Sveučilišta, članova Međunarodnih znanstvenih 
savjeta, članova Senata i slično. To Povjerenstvo bi nastavno imenovalo Stručno povjerenstvo od tri člana koji ne mogu biti 
sadašnji niti bivši zaposlenici Sveučilišta, a barem jedan član mora biti sa institucije koja je rangirana među prvih 300 svjetskih 
sveučilišta prema Times Higher Education World University Rankings. U nastavku, prodekan za znanstveno-istraživački rad i 
međunarodnu suradnju posebno napominje prisutnim članovima Vijeća kako je Hrvatska zaklada za znanost dana 11. lipnja 
2018. godine raspisala Natječaj u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača s konačnim ciljem izobrazbe novih 
doktora znanosti. Zaključno, prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju poziva zainteresirane da 
najkasnije do 15. lipnja 2018. godine dostave sažetke radova za drugo izdanje „My First Conference“ koja će se održati 27. 
rujna 2018. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić ukratko izvještava prisutne da će se u periodu od 14. do 16. 
lipnja 2018. godine u Opatiji održavati trinaesti po redu Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te će svi sudionici 
moći sudjelovati u raspravama i razmjeni mišljenja o temama od zajedničkog interesa. Nadalje, prodekan za poslovne odnose 
ističe da je na javni poziv za iskaz interesa za financiranje ili sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2018. 
godini kojeg je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, poslano pet prijava među kojima su prijave za sufinanciranje 
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opremanja učionica i računalnih kabineta klupama, projektorima i računalima, servis opreme i rasvjete u dvoranama G-003 i 
G-004, opremanje zgrade Fakulteta bežičnom infrastrukturom te sanacija staklenih površina pročelja, a ukupna procijenjena 
vrijednost navedenih radova iznosi cca. 500.000,00 kuna. Zaključno, prodekan za poslovne odnose napominje da će se za 
vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora na Fakultetu napraviti reinstalacija računala. 
 
Predstavnica studenata Sara Čiča ukratko izvještava prisutne o rezultatima Studentskih izbora za izbor studentskih 
predstavnika u Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci održanim 05. lipnja 2018. godine. Tako je iz prve izborne 
jedinice Sveučilišni preddiplomski studij u Studentski zbor izabrana kandidatkinja Matea Vareško, iz druge izborne jedinice 
Sveučilišni diplomski studij u Studentski zbor je izabrana kandidatkinja Ana Mužić, iz treće izborne jedinice Sveučilišni 
poslijediplomski studij u Studentski zbor je izabrana kandidatkinja Sara Pajalić te iz četvrte izborne jedinice Sveučilišni 
preddiplomski studij u Studentski zbor je izabrana kandidatkinja Gabriela Jaki. Zaključno, predstavnica studenata napominje 
da su rezultati izbora javno objavljeni putem oglasne ploče i mrežnih stranica Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

Točka 3. Usvajanje Odluka o  izboru: 
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. 
f) jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, 

znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

a) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 

1. Dr. sc. Nevena Dragičević, izabire se 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. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

b) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 

1. Dr. sc. Paulina Krolo, izabire se 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. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

c) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 

1. Dr. sc. Martina Vivoda Prodan, izabire se 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. 
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2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

 
d) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
 O D L U K A 

1. Dr. sc. Natalija Bede, izabire se 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. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.  

 
e) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 

 
 O D L U K A 

 
1. Marin Grbac, mag. ing. aedif., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, 

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-206-06-4775 „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, na određeno puno radno vrijeme. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom sklapanja ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
 

f) Nakon obrazloženja te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

 O D L U K A 
 

1. Mr. sc. Mirko Husak, izabire se u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

 

Točka 4. Imenovanje stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika dr. sc. Igora Ružića, na osobni zahtjev. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje dijela postupka izbora doc. dr. sc. Igora Ružića u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, 
pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica 
2. Professor emeritus Čedomir Benac, član 
3. Prof. dr. sc. Goran Lončar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član 
 

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke Fakultetskom vijeću daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predmetno znanstveno zvanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije prvom članu 
Povjerenstva. 

 

Točka 5. Odluka o usvajanju Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, usvojena je 
sljedeća 
 

O D L U K A 
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1. Usvaja se Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci.  
 

2. Pravilnik iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 
 

Točka 6. Odluka o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 2018./19. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se prijedlog teksta natječaja za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u 
akademskoj godini 2018./2019. 

 
2. Prijedlog iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

 

Točka 7. Usvajanje Plana aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu 
sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Plan aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava 

osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
2. Plan aktivnosti iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 8. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. 

Nakon obrazloženja prodekana za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nine Čeh, mag. ing. aedif. pod naslovom: „Doprinos dinamičkoj 
karakterizaciji uređenih blokovskih sustava – A Contribution to Dynamic Characterisation of Ordered Blocky Systems.“, u 
sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Željana Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 

predsjednica i vanjska članica 
2. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, član 
3. Prof. dr. sc. Ivica Kožar, član 

 
2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke dužno je svoje Izvješće o ocjeni doktorskog rada dostaviti Fakultetskom vijeću 
Građevinskog fakulteta u Rijeci najkasnije u roku tri mjeseca od primitka doktorskog rada. 
 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:15 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


