
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/20-01/05 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 11. svibnja 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 03. izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

koja će se održavati u četvrtak, 14. svibnja 2020. godine od 8:00 do 16:00 sati 
elektroničkim putem. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

  
1. Usvajanje zapisnika 02. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini (SP); 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Građevinskog fakulteta u Rijeci za razdoblje 

2018-2022. za 2019. godinu. 
 

4. Usvajanje Odluke o dopunama Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

5. Usvajanje Odluke o organizaciji nastave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-
19. 
 

6. Usvajanje Izvedbenih nastavnih planova za predmete ljetnog semestra ak. godine 
2019/2020 prilagođenih izvođenju nastave na daljinu. 
 

7. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana 
geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
8. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnice doc. dr. sc. Sanje 

Dugonjić Jovančević. 
 

9. Usvajanje Odluke o odbijanju zamolbe studenta poslijediplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstvo Arbera Kepuske, za oslobađanje od polaganja predmeta 
Metodologija znanstveno istraživačkog rada. 
 

 
 
 
 
                    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 u četvrtkak, 23. 
travnja 2020. godine od 8:00 do 16:00 sati te navođenjem imena i prezimena i datuma 
kada ste obavili glasovanje.   
 
Glasački listić će naknadno biti dostavljen.  

 

mailto:robert.brusnjak@uniri.hr

