
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/21-01/01 
URBROJ: 2170-57-01-00-21-01 
Rijeka, 15. siječnja 2021.  
 
 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 01. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2021. godini  

koja će se održati u četvrtak, 21. siječnja 2021. godine u on line okruženju s početkom u 13:30 sati 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
  

1. Usvajanje zapisnika 08. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata. 

 
3. Usvajanje Odluke o izboru 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 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. 
 

4. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića. 
 

5. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Gorana Volfa. 
 

6. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Ivana Marovića. 
 

7. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih radnih obveza za nastavnika doc. dr. sc. Paula Šćulca. 
 

8. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju 
minimalnih radnih obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Neiru Torić Malić. 
 

9. Usvajanje Odluke o izmjeni Pravilnika o studijima Građevinskog Fakulteta u Rijeci. 
 

10. Usvajanje Odluke o ograničenju broja studenata na izbornim kolegijima preddiplomskog sveučilišnog i 

preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo i o načinu izvedbe 6. semestra na Preddiplomskom 

sveučilišnom studiju Građevinarstvo u ak. god. 2020./2021. 
 

11. Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Završni rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Preddiplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 
 

12. Usvajanje Odluke o načinu izvedbe kolegija Diplomski rad u ak. god. 2020./2021. na: 
a) Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo 
b) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo 



 
13. Usvajanje Strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021.-2025. 

 
14. Usvajanje Izvješća o ocjeni doktorskog rada Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif. 

 
15. Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Magdy Ismailu, 

BSc. MSc. CE. 
 

16. Imenovanje mentora studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo Nebojši Buljanu, 
dipl. ing. građ. 

 
17. Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2020. godini. 

 
18. Usvajanje Odluke o Planu rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2021. godinu. 

 
19. Usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Ureda za odnose sa studentima u 2020. godini. 

 
20. Usvajanje Odluke o Izvještaju i analizi učinkovitosti po provedenim mjerama na osnovi rezultata anketa o 

zadovoljstvu: 
a) završenih studenata 
b) nastavnika 
c) nenastavnog osoblja 
 

21. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, doc. dr. sc. Silvije Mrakovčić, na osobni zahtjev. 
 

 
 

 
 
                              Dekanica: 

 
           prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 


