
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-08/20-01/06 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 10. lipnja 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. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća  
Građevinskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

koja će se održati u četvrtak, 18. lipnja 2020. godine u predavaonicama G-003/004 s 
početkom u 12:00 sati 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
 

D N E V N I   R E D 
  

1. Usvajanje zapisnika 03. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
 
2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata; 

 
3. Raspis natječaja za izbor: 

 
a) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na 
projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 7926 “Separation of parameter influence in 
engineering modelling and parameter identification”, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, 
na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. 
 
b) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje  temeljne tehničke znanosti za rad na 
projektu “Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu”, KK.01.1.1.04.0056, 
voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, na određeno puno radno vrijeme na rok od tri 
godine. 

 
c) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent 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 na rok od četiri godine. 
 
d) jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno 
područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana 
hidrotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. PZS-2019-02-3081 
„ODRŽIVA GRADNJA PLAŽA – GRADNJA NOVIH I POVEĆANJE KAPACITETA 
POSTOJEĆIH PLAŽA (BEACHEX)“, na Katedri za hidrotehniku, na određeno puno 
radno vrijeme na rok od četiri godine. 

 
 

4. Raspis natječaja za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.: 
a) Diplomski sveučilišni studij  
b) Specijalistički diplomski stručni studij 

 



5. Donošenje Odluke o usvajanju akademskog kalendara za ak. god. 2020./2021. 
 

6. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na „Razlikovni program za upis na 
diplomski sveučilišni studij Građevinarstva“. 
 

7. Odluka o Izvješću o ispitivanju zadovoljstva završenih studenata u ak. god. 
2018./2019. 
 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci u ak. god. 
2020./2021. 
 

9. Donošenje Odluke o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru projektne 
linije „Znanstveno-istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI). 
 

10. Imenovanje člana iz redova suradnika u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete 
Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

11. Imenovanje dva člana i njihovih zamjenika iz redova nastavnika u Izborno 
povjerenstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci za provođenje studentskih izbora. 
 
 

 
 
                    Dekanica: 

 
                  prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 

 
 


