
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/20-01/11 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 17. studeni 2020.  
 
 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 07. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

koja će se održati u četvrtak, 19. studenog 2020. godine u predavaonicama G-003/004 s početkom u 12:30 
sati 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
 

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. 
 

 
 

 
 
 

 
                              Dekanica: 

 
           prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 


