
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/20-01/04 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 17. travanj 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 02. izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

koja će se održavati od srijede 22. travnja 2020. godine do četvrtka, 23. travnja 2020. 
godine u 16:00 sati elektroničkim putem. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 01. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na 
Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
4. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o 

ispunjavanju minimalnih radnih obveza za nastavnicu doc. dr. sc. Sanju Dugonjić 
Jovančević. 

 
5. Odluka o uvjetima za prijelaze između Preddiplomskog sveučilišnog i Preddiplomskog 

stručnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 
2020./2021. 

 
6. Odluka o uvjetima za prijelaze s drugih srodnih studija na Preddiplomski i Diplomski 

sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
Građevinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 

 
7. Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u prvu i više godine studija te 

o kriterijima i uvjetima participiranja studenata u troškovima studija u akademskoj 
godini 2020./2021. 
 

8. Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj godini 
2020./2021. 
 

9. Usvajanje Izvješća o evaluaciji nastave u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. 
 

10. Usvajanje Odluke o pokretanju poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 
u akademskoj godini 2019./2020. 

 
11. Usvajanje Izvedbenog programa nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

Građevinarstvo u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. 
 



12. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području tehničke 
znanosti, polju temeljne tehničke znanosti, dr. sc. Ivana Zambona, na osobni zahtjev. 
 

13. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju 
uvjeta u postupku izbora dr. sc. Josipa Peranića u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, u znanstvenom području tehničke znanosti, polju građevinarstvo. 
 
 
 
 

 
 
 
                                 Dekanica: 

 
                     prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 
 
 
 
 

 
Molim Vas da po ovom pozivu glasujete putem e-maila na adresu: 
robert.brusnjak@uniri.hr zaokruživanjem / podcrtavanjem odgovora najkasnije do 
četvrtka, 23. travnja 2020. godine u 16:00 sati te navođenjem imena i prezimena i 
datuma kada ste obavili glasovanje.   
 
Glasački listić je u nastavku ovoga dopisa.  

 


