
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/21-01/08 
URBROJ: 2170-57-01-00-21-01 
Rijeka, 09. lipanj 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 06. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2021. godini  

koja će se održati u petak, 18. lipnja 2021. godine u on line okruženju s početkom u 12:00 sati 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
  

1. Usvajanje zapisnika 05. redovite te 02. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2021. godini. 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata. 

 
3. Usvajanje Odluke o izboru jednog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju 
građenja, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

4. Raspis natječaja za izbor: 
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana 
tehnička mehanika, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno 
radno vrijeme. 
 
b) jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na 
neodređeno nepuno radno vrijeme u 50% radnog vremena. 
 
c) jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

5. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
izv. prof. dr. sc. Adriane Bjelanović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom 
području tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 
 

6. Usvajanje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora  
dr. sc. Sare Grbčić Erdelj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju temeljne tehničke znanosti. 
 

7. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika doc. dr. sc. Vedrana Jagodnika. 
 

8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Edite Pape Dukić. 
 

9. Usvajanje Odluke o imenovanju predstavnika Građevinskog fakulteta u Rijeci za člana Senata 
Sveučilišta u Rijeci sukladno čl. 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 



10. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2021./22. 
 

11. Usvajanje Odluke o strategiji razvoja knjižnice Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021. -2023. 
 

12. Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije doktoranda Marina Grbca, mag. 
ing. aedif. 
 

14. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku godinu 2021./2022. 
 

15. Usvajanje Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

16. Usvajanje Odluke o proceduri suradničke procjene Građevinskog fakulteta u Rijeci za Priručnik za 
kvalitetu Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

17. Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja 
djelatnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

 
 
 

 
                               Dekanica: 

 
           prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 


