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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 06. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička 
mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u 
numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja Gordana Jelenića, na Katedri za 
tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do 
njezina povratka na rad, i imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje predmetnog postupka. 

4. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora doc. dr. 
sc. Josipa Rubinića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

5.  Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2021. godinu. 

6. Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za diplomske i završne radove u ak. god. 2020./2021. 

7. Usvajanje Odluke o uvjetima upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni 
studij Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022. 

8. Usvajanje Odluke o upisnim kvotama za Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, Preddiplomski stručni 
studij Građevinarstvo, Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Specijalistički diplomski stručni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022. 

9. Usvajanje Izvedbenog programa nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u zimskom 
semestru akademske godine 2020./2021. 

10 Usvajanje Odluke o izvješću o evaluaciji nastave u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. 

11 Usvajanje Odluke o izvješću o uspješnosti studiranja u ak. god, 2019./2020. 

12 Imenovanje člana u Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

13 Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, na osobni zahtjev. 

14 Imenovanje predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima u Etičko 
povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

15 Imenovanje predstavnika studenata u Etičko povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

16 Imenovanje voditelja Laboratorija za geotehniku. 

17 Imenovanje studenta-savjetnika za člana Ureda za odnose s studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 06. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 06. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
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Dekanica, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić na početku svojeg izvješća ukratko obavještava prisutne članove Vijeća da će 
se u utorak dana 24. studenog 2020. godine održati 47. sjednica  Senata Sveučilišta u Rijeci. Dalje, dekanica napominje kako 
je u suradnji sa Sveučilištem osigurano da se domara zaduženog za obavljanje tehničkih poslova u zgradi Fakulteta , koji je 
zaposlenik Sveučilišta u Rijeci, zadrži do 31. prosinca 2020. godine, iako je u mirovinu trebao otići s danom 28. listopada 
2020. godine. Također, intenzivno se radi na tome da se i nakon navedenog datuma osigura zaposlenika koji će obavljati 
poslove domara, odnosno tehničke poslove u zgradi Fakulteta. Nastavno, dekanica navodi kako je Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja odobrilo suglasnost za zapošljavanje višeg tehničara/laboranta u Laboratoriju za prometnice te je u tom pravcu 
raspisan i natječaj za zapošljavanje koji je trenutno u tijeku. U nastavku, dekanica napominje kako će Sveučilište u Rijeci 
financirati izradu novih web stranica sastavnica Sveučilišta, pa tako i web stranica Građevinskog fakulteta u Rijeci. Također, 
dekanica ističe kako je Sveučilištu u Rijeci podnijela zahtjev za povratom dijela novčanih sredstava (u iznosu od cca. 
500.000,00 kuna) plaćenih za ugradnju rashladnog sustava u zgradi Fakulteta, međutim od prorektora zaduženog za financije 
i poslovanje dobiven je odgovor da Sveučilište nema predviđena financijska sredstva za tu namjenu. Zaključno, dekanica je 
detaljno izvijestila prisutne članove Vijeća o trenutnom stanju na Fakultetu među studentima i zaposlenima, koja je uzrokovana 
bolesti COVID-19. 

Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Neira Torić Malić, izvještava prisutne članove Vijeća o promjeni načina 

izvođenja nastave. Od 02.studenog 2020. godine je uveden novi način izvođenja nastave, prema kojem se sva predavanja 

izvode online, a vježbe ostaju na fakultetu, s tim da se predavanja i vježbe izmjenjuju svaki drugi tjedan u dvostrukoj satnici. 

Ovaj način izvođenja se pokazao dobar, jer su studenti znatno manje na fakultetu (svaki drugi tjedan), te i veći dio izolacije 

mogu pratiti nastavu. U slučaju pojave studenta pozitivnog na bolest COVID-19 predavanja se odvijaju za njega i ostale 

studente nesmetano na uobičajen način, a u slučaju pojave pozitivnog studenta na vježbama, izolira se samo ta grupa vježbi, 

što je značajno manji broj studenata nego na predavanjima.  Također je učestalost čišćenja prostorija znatno smanjena kao i 

sami troškovi čišćenja. Studenti su, kada god je to moguće u istoj učionici, s tim da se sada intenzivnije prozračuju učionice. 

Dalje, prodekanica navodi da je načinjen je novi raspored sati koji je objavljen na web stranici Fakulteta, a objavljen je i novi 

raspored kolokvija, prema izmijenjenom rasporedu sati. Prodekanica napominje da se kolokviji izvode online putem, a uživo se 

mogu izvoditi samo u terminima vježbi i u grupama za vježbe. Studenti ponavljači moraju kolokvije pisati isključivo online i 

nikako drugačije. Za održavanje kolokvija i ispita (specijalistički studij) online način je preferirani način održavanja. Nadalje, 

studentima koji se jave nastavniku da su u samoizolaciji potrebno je omogućiti da na neki drugi način pišu kolokvij (npr. online 

putem kada pišu ponavljači) ili u nekom drugom terminu (npr. u terminu popravnog kolokvija). Kako ne bilo zlouporabe ove 

mogućnosti, važno je da nastavnici provjere s upravom Fakulteta da li je student podnio odgovarajuću dokumentaciju ili istu 

nastavnici mogu osobno tražiti od studenta ako to žele. To je važno zato što epidemiolozi više ne kontaktiraju kontakte 

pozitivnih osoba, već one to čine same. Time bi se kontakti pozitivnih osoba trebali javiti svom liječniku koji u centralnom 

sustavu registriranih COVID pozitivnih osoba provjerava da li je kontakt osoba pozitivna i na osnovu toga izdaje potvrdu o 

samoizolaciji kao prvom kontaktu pozitivne osobe. U slučaju da student ima bilo kakve simptome bolesti, bilo da su povezani s 

COVID-om ili ne, javlja se također svom liječniku koji izdaje potvrdu o bolesti, a u svakom slučaju student mora imati pokriće u 

obliku dokumentacije za to što tvrdi, o čemu podatke ima uprava ili može tražiti i nastavnik. Nastavno, prodekanica navodi da 

je uspostavljeno održavanje demonstratura online putem, a kupljen je paket od 20 edukacijskih licenci za Zoom, za koje su 

kreirani neovisni računi općeg naziva, te nisu vezani za nijednog zaposlenika. Također, načinjen je sustav korištenja i prema 

tome odgovarajući raspored korištenja licenci za nastavu (i P i V kao da je sve online). Licence su dodijeljene i za online 

kolokvije onima koji ih imaju sutra ili u ponedjeljak, a ostalima će biti dodijeljene tijekom sutrašnjeg dana. Korištenje licenci 

koordiniraju prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj te prodekanica za nastavu i studente. Ujedno, prodekanica navodi 

da su napravljene i objavljene upute i preporuke za korištenje osnovnih aplikacija za video sastanke, te dodatne upute za 

korištenje edukacijskih Zoom licenci. Dalje, prodekanica navodi kako je  na Stručnom vijeću Centra za studije pri Sveučilištu 

prihvaćen i na našoj sastavnici objavljen te podijeljen sa studentima dokument Prijedlog postupanja  u cilju ostvarivanja prava 

na prilagodbu akademskog okruženja za studente/ice s invaliditetom i drugim teškoćama, donesen od strane Ureda za 

studente s invaliditetom pri Sveučilišnom savjetovališnom centru. Prema tom prijedlogu postupanja Zahtjev za prilagodbu 

akademskog okruženja mogu podnijeti studenti s invaliditetom i drugim teškoćama i zdravstvenim stanjima koja mogu utjecati 

na tijek studija i zbog kojih su im potrebne određene razumne prilagodbe akademskog okruženja. Zahtjev studenti podnose 

osobno i to popunjavanjem Zahtjeva za prilagodbu na studiju (dostupnim na mrežnim stranicama Ureda za studente s 

invaliditetom SSC-a), slanjem e-maila na uredssi@uniri.hr ili kontaktiranjem Ureda na 051 265 844. Zahtjevu za prilagodbu 

akademskog okruženja treba priložiti relevantnu dokumentaciju. Ako nije drugačije navedeno, izdana Preporuka za prilagodbu 

akademskog okruženja vrijedi do završetka studija, osim u slučaju promjene stanja o čemu će Ured SSI pravovremeno 

informirati sastavnicu. Zaključno, u sklopu svog izvješća prodekanica nastavu i studente navodi da će se ove godine održati 
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Sajam stipendija i visokog obrazovanja u online formatu , dana 25. studenog 2020. godine u vremenu od 10.00 do 16.00 sati. 

Uz centralni online program svaki izlagač će imati svoj tzv. „virtualni štand“ gdje će biti predstavljeno Sveučilište u Rijeci na 

način koji želimo (video, brošure, fotografije..). Građevinski fakultet u Rijeci također sudjeluje, i to u organizaciji Radne grupe 

za promidžbu fakulteta. U nastavku, prodekanica za nastavu i studente ukratko je prisutnim članovima Vijeća pročitala i 

izvješće odsutne prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj, pa navodi da je koordinator za CEEPUS program, doc. dr. sc.  

Elvis Žic poslao iscrpan mail o prijavama za buduće mobilnosti. Za sve informacije vezane uz spomenute mobilnosti potrebno 

se javiti imenovanom koordinatoru. Također, otvoren je natječaj za freemover mobilnosti kroz koji postoji mogućnost 

organizacije gostujućeg predavanja nekoga od kolega iz drugih država koji nije involviran u CEEPUS mrežu, a koji bi mogao 

održati predavanje u virtualnom obliku te na taj način doprinijeti raznolikosti i kvaliteti nastave na Građevinskom fakultetu u 

Rijeci. Dalje, proteklog mjeseca doc. dr. sc. Leo Škec je održao radionicu „Korištenje alata MAILINGS (MS Word) i MAIL 

MERGE WITH ATTACHMENTS (Google Sheets) za kreiranje, slanje i ispravljanje individualnih studentskih zadataka“ u dva 

termina. Na predmetnoj radionici ukupno je sudjelovalo 16 nastavnika. Nastavno, glede osiguravanja kvalitete treba naglasiti 

da je Fakultet dobio povratnu informacija AZVO-a o prihvaćanju akcijskog plana prema preporukama stručnog povjerenstva u 

postupku reakredaticije Građevinskog Fakulteta u Rijeci dok je na sjednici Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 

provedena analiza suradničkih procjena. U akademskoj godini 2019./2020. provedeno je pet suradničkih procjena u kojima je 

sudjelovalo šest nastavnika. Procjene su provedene za potrebe izdavanja potvrde o institucijskom istraživanju rada 

nastavnika, a nastavnici su izrazili zadovoljstvo provedenim procjenama iz kojih su kroz opažanje tuđeg nastavnog sata i 

evaluaciju svojeg nastavnog sata stekli uvid u one aspekte rada koje bi mogli poboljšati, te su ukazali kolegama na 

mogućnosti unaprjeđivanja kvalitete nastave. U tom se smislu sustav provedbe suradničkih procjena pokazao učinkovitim 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević , na 
početku svojeg izvješća izvještava kako je završena evaluacija prve godine provedbe UNIRI projekata, a planirani iznosi u 
nastavku financiranja poslani su voditeljima. Također, prodekanica navodi da je završena i evaluacija ZIP UNIRI projekata, od 
sedam prijava, tri su projekta odobrena za financiranje, a najbolje je ocijenjen projekt doc. dr. sc. Nina Krvavice, zatim projekt 
doc. dr. sc. Pauline Krolo i projekt doc. dr. sc. Paula Šćulca. Dalje, prodekanica napominje kako su u postupku evaluacije 
prijave pristigle u sklopu natječaja za financiranje mladih znanstvenika, a objavljen je i natječaj namijenjen voditeljima 
nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata na Sveučilištu u Rijeci (“UNIRI – STIMULATIVNE POTPORE”). Sam 
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2020. godine, o čemu je obavijest poslana i elektroničkim putem. Ujedno, prodekanica 
podsjeća da je otvoren novi poziv za internacionalizaciju, a poveznica za prijavu nalazi se na web stranicama Fakulteta. Na 
istim stranicama pod rubrikom „znanstvenoistraživački rad“ mogu se pogledati aktualne obavijesti Centra za EU projekte. U 
nastavku prodekanica napominje kako je na online virtualnoj konferenciji Međunarodnog konzorcija za klizišta (International 
Consortium on Landslides, ICL) održanoj od 02. do 06. listopada 2020. godine, a temeljem odluke Global Promotion 
Committee of the International Programme on Landslides, Hrvatska grupa za klizišta koju čine znanstvenici Građevinskog 
fakulteta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, proglašena Svjetskim centrom izvrsnosti za 
smanjenje rizika od klizišta (WCoE) za period od 2020. do 2023. godine zajedno s još 18 svjetskih institucija. U provedenoj 
evaluaciji Hrvatska grupa za klizišta evaluirana je s visokim trećim mjestom iza Sveučilišta u Firenci, Italija i Sveučilišta Gadjah 
Mada u Yogjakarti, Indonezija, a ispred brojnih drugih svjetski poznatih sveučilišta i institucija. Zaključno, prodekanica za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju napominje kako je na istoj konferenciji Board of Representatives (BoR) of 
ICL imenovao prof. dr. sc. Željka Arbanasa potpredsjednikom ICL za Europu za period od 2021. do 2023. godine. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da se u razdoblju od 26. 
do 30. listopada 2020. godine u auli Građevinskog fakulteta u Rijeci održala izložba inovacija, koja je bila dobro i medijski 
popraćena, te koristi priliku da zahvali svima na podršci i sudjelovanju u organizaciji predmetne izložbe. U nastavku prodekan 
navodi da je na Sveučilištu u Rijeci u sklopu provođenja mjera za unaprjeđenje transfera znanja, raspisan Natječaj za dodjelu 
nagrada za transfer znanja koji je bio otvoren do zaključno 30. rujna 2020. godine. Na predmetni natječaj je zaprimljena jedna 
prijava s Građevinskog fakulteta u Rijeci te se očekuje objava rezultata. Zaključno, prodekan za poslovne odnose izvještava 
prisutne članove Vijeća kako je nabavljen prenosivi uređaj za magljenje, odnosno maglomat za dezinfekciju prostorija. 

Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje da se Studentski zbor priprema za 
projekte odnosno natječaje Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Zaključno, predstavnica studenata navodi kako je 
Studentski zbor Građevinskog fakulteta u Rijeci izabrao, te predložio nove članove Etičkog povjerenstva Građevinskog 
fakulteta u Rijeci iz redova studenata. 
. 

Točka 3. Raspis natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu poslijedoktorand za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička 
mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u 
numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku 
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mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na 
rad, i imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje predmetnog postupka. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, 

znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 

„Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. 

sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za 

privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora iz točke 1., u sastavu: 
 

1.  Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član 

2.  Izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, član 

3.  Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, članica. 

3.   Za pisanje Izvješća zadužuje se prvi član Stručnog povjerenstva. 

Točka 4. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Josipa Rubinića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju građevinarstvo. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor doc. dr. sc. Josipa Rubinića 
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom 
polju građevinarstvo. 

 
2. Mišljenje i prijedlog o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje iz točke 1. Ove odluke dostavlja se na 

odlučivanje Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti-polja arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

 

Točka 5. Odluka o usvajanju Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2021. godinu. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za 2021. godinu.  

 
2. Prijedlog Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena iz točke 1. čini sastavni 

dio ove odluke. 
 
3. Ova Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 

Točka 6. Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za diplomske i završne radove u ak. god. 2020./2021. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za završne i diplomske radove za akademsku godinu 2020./2021., u sastavu:  
 

- Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica 
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- Prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica 
- (Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, zamjenik članice) 
- Doc. dr. sc. Paulo Šćulac, član 
- (Doc. dr. sc. Leo Škec, zamjenik člana) 
- Izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, članica  
- (Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, zamjenica članice) 
- Maura Jurić, dipl. ing. građ., članica 
- (Prof. dr. sc. Svjetlan Feretić, zamjenik članice) 

 
2. Djelokrug rada Povjerenstva iz točke 1. ove Odluke propisan je Pravilnikom o studijima Građevinskog fakulteta u 

Rijeci . 
 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja.  

 

Točka 7. Usvajanje Odluke o uvjetima upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski 
stručni studij Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvajaju se prijedlozi uvjeta upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

 
2. Prijedlozi iz točke 1. sastavni su dio ove odluke. 

 

Točka 8. Usvajanje Odluke o upisnim kvotama za Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, Preddiplomski 
stručni studij Građevinarstvo, Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Specijalistički diplomski stručni studij 
Građevinarstvo u akademskoj godini 2021./2022. 

Nakon obrazloženja prodekanice za nastavu i studente te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Prijedlog upisnih kvota za upis u 1. godinu sveučilišnih i stručnih studija građevinarstva na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci u ak. god. 2021./2022.: 

 
a) Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; 
b) Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; 
c) Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo; 
d) Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo. 

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

 
3. Ova odluka dostavlja se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 

Točka 9. Usvajanje Izvedbenog programa nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo u 
zimskom semestru akademske godine 2020./2021. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvedbeni program nastave za Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u zimskom semestru 
akademske godine 2020./2021. 

 
2. Izvedbeni plan iz točke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke.  

 

Točka 10. Usvajanje Odluke o izvješću o evaluaciji nastave u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
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O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o evaluaciji nastave u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., na Građevinskom 
fakultetu u Rijeci. 

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

Točka 11. Usvajanje Odluke o izvješću o uspješnosti studiranja u ak. god, 2019./2020. 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o uspješnosti studiranja u ak. god. 2019./2020., na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

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

. 

Točka 12. Imenovanje člana u Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 

1. U Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, umjesto izv. prof. dr. sc. Nane Palinić, imenuje se: 

- Doc. dr. sc. Neira Torić Malić, prodekanica za nastavu i studente 

2. Članica Odbora iz točke 1. ove odluke imenuje se na rok do 30. rujna 2021. 

 
3. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 

 

Točka 13. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika, 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. Vedrana Jagodnika u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
građevinarstvo, pokrenutog na vlastiti zahtjev, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član 
2. Izv. prof. dr. sc. Leo Matešić, član 
3. Prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević, 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 14. Imenovanje predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima u Etičko 
povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. U Etičko povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci za predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim, 
nastavnim i suradničkim zvanjima imenuje se doc. dr. sc. Elvis Žic. 

2. Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić imenuje se zamjenicom predstavnika iz točke 1. ove odluke. 
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3. Ova odluka primjenjuje se od dana usvajanja.  
 

Točka 15. Imenovanje predstavnika studenata u Etičko povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 

1. U Etičko povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci za predstavnika studenata imenuje se Matija Tadić. 

2. Edi Kačarik imenuje se zamjenikom predstavnika iz točke 1. ove odluke. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana usvajanja.  
 

Točka 16. Imenovanje voditelja Laboratorija za geotehniku. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

 
1. Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docent, imenuje se 

voditeljem Laboratorija za geotehniku.  

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 

 

Točka 17. Imenovanje studenta-savjetnika za člana Ureda za odnose s studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

 
1. Imenuje se za članicu Ureda za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci: 

 
- Mirna Klobučar, mag. ing. aedif., student-savjetnik, 

 
2. Ova odluka primjenjuje se od dana usvajanja. 

 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 13:35 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


