
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI 
KLASA: 003-08/20-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-00-20-01 
Rijeka, 04. veljače 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. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini 
koja će se održati u četvrtak, 13. veljače 2020. u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

  
Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

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

 
3. Odluka o Izvješću Stručnog Povjerenstva za izbor istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (early-stage 

researcher) za rad na projektu Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for 
Industrial Applications – THREAD,  voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića za razdoblje od 36 mjeseci. 
 

4. Raspis natječaja za izbor: 
a) 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. 

 
b) 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. 
 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2019./2020. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci za: 
a) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
b) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 
c) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 
d)    Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo     
 

6. Plan vanjske suradnje na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2019./2020. na 
Građevinskom fakultetu u Rijeci – izmjene i dopune.  

 
7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu teme doktorskog rada studenta Antona Bogdanića, mag. 

ing. aedif.  
 

8. Imenovanje komentora Daliboru Udoviču, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija 
sveučilišnog studija Građevinarstvo.   
 

9. Imenovanje komentora Ivanu Hlači, mag. ing. aedif., studentu poslijediplomskog studija sveučilišnog 
studija Građevinarstvo. 
 

10. Odluka o negativnom četveromjesečnom izvješću i formiranju tročlane radne grupe za praćenje rada s 
ciljem izrade plana rada za sljedeća četiri mjeseca, za doktorsku studenticu Anni Milling, mag. ing. aedif.  
 

11. Odluka o dopuni  Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo.  
 



12. Usvajanje Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo. 
 

13. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2019. godini. 
 

14. Plan rada Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2020. godinu. 
 

15. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2019. godini. 
 

16. Usvajanje financijskog izvješća za GF RI za 2019. godinu. 
 

17. Usvajanje Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu (po Strategiji Sveučilišta 2014.- 
2020.) 
 

18. Usvajanje Akcijskog plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. za 2020. 
godinu. 
 

19. Usvajanje Odluke o pokrenutom postupku reizbora nastavnika Marka Frankovića, dipl. ing. arh. 
 

20. Imenovanje člana u Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
 

21. Imenovanje članova Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. 
 

22. Potvrda izbora predstavnika zaposlenika i njegova zamjenika u Fakultetsko vijeće GF RI. 
 

23. Potvrda izbora predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Fakultetsko vijeće GF RI. 
 

24. Imenovanja predstojnika zavoda: 
a) Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete 
b) Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu 
c) Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku 

 
25. Imenovanja šefova katedri: 

a) Katedre za hidrotehniku 
b) Katedre za geotehniku 
c) Katedra za matematiku 
d) Katedre za nosive konstrukcije 
e) Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja 

 
 
 

Predviđeni završetak sjednice je u 14:00 sati.     
 
                           Dekanica: 

 
                     izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 
 
 
 
 


