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41. Matea Vareško Predstavnica studenata         

  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  

1. prof. dr. sc. Svjetlan Feretić Opravdano 

2. izv. prof. dr. sc. Leo Matešić Opravdano 

3. doc. dr. sc. Neira Torić Malić Opravdano 

4. doc. dr. sc. Josip Rubinić Opravdano 

5. doc. dr. sc. Ivan Marović Opravdano 

6. doc. dr. sc. Anamarija Perušić 
Pribanić 

Opravdano 

7. doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Opravdano 
8. Emina Smlatić Predstavnica studenata        Opravdano 

9. Leona Zajec Predstavnica studenata        Opravdano 

10. Luka Srdoč Predstavnik studenata 

11. Filip Tomas Predstavnik studenata 

12. Ivana Andričević Predstavnica studenata         

OSTALI PRISUTNI:  

1. Tanja Malec, dipl. iur. Tajnica 
2. Robert Brušnjak, dipl. iur Zapisničar 

Dekanica, izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice i 
donošenje pravovaljanih odluka odnosno zaključaka. Nastavno, prelazi na čitanje predloženog Dnevnog reda. Nakon što je isti 
pročitala, jednoglasno se usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1.  Usvajanje zapisnika 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 

2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 

3. Odluka o poništenju 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 prof. dr. sc. Gordana Jelenića, 
na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu 
zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

4. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. sc. 
Ivana Zambona u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti. 

5.  Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa po 
reakreditacije Građevinskog fakulteta u Rijeci. 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ispitivanju iskustava nastavnika u online nastavi u ljetnom semestru 
ak. god. 2019./2020. 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ispitivanju zadovoljstva studenata online nastavom u ljetnom semestru 
ak. god. 2019./2020. 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja radne grupe za praćenje rada studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo Anni Milling, na kraju četveromjesečnog razdoblja praćenja provedbe plana 
rada. 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

10 Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih radnih 
obveza za nastavnicu izv. prof. dr. sc. Nanu Palinić. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini. 
Zapisnik s 03. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u 2020. godini jednoglasno se usvaja. 
Točka 2. Izvješća: dekana, prodekana i predstavnika studenata 
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Dekanica, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić na početku svojeg izvješća ukratko obavještava prisutne članove Vijeća da je 
dana 23. lipnja 2020. godine održana 43. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na sveučilišnom Kampusu u zgradi Sveučilišnih 
odjela, sukladno važećim epidemiološkim preporukama. U sklopu svog izvješća, rektorica je izdvojila informaciju o ulasku 
Sveučilišta u Rijeci na ljestvicu QS World University Rankings, održanu online konferenciju HERItage, nastupni posjet novog 
veleposlanika Mađarske te  izvješće o provedbi natječaja, poziva i drugih mjera s ciljem održavanja i unaprjeđivanja nastavnih, 
znanstvenih/umjetničkih te aktivnosti internacionalizacije i transfera znanja nastalih uslijed okolnosti pandemije koronavirusa 
COVID-19. Nadalje, dekanica napominje da je na istoj sjednici, prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc.Senka 
Mačešić izvijestila prisutne članove Senata kako je Sveučilište u Rijeci dobilo iznos u visini od 600.000,00 kuna za ostvarivanje 
indikatora, sukladno potpisanom ugovoru o programskom financiranju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Dalje, dekanica 
napominje kako je, također zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, odgođena provedba izbora za 
izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci koji 
su trebali biti održani dana 15. srpnja 2020. godine. Nastavno, dekanica navodi da je dana 01. srpnja 2020. godine u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja prisustvovala s kolegicom Tanjom Malec dogovorenom sastanku s pomoćnikom ministrice 
Stipom Mamićem i državnom tajnicom Brankom Ramljak, na temu pravomoćne sudske presude u radnom sporu protiv 
Građevinskog fakulteta u Rijeci, kao i problematike vezane u zahtjeve za zapošljavanje, sukladno uputama Ministarstva 
znanosti i obrazovanja te Odluci Vlade Republike Hrvatske. Nastavno navedenom, dekanica također navodi, kako je dana 27. 
lipnja 2020. godine održana generalna skupština udruge UNISCAPE na kojoj je kratkom prezentacijom, doc. dr. sc. Iva Mrak 
predstavila Građevinski fakultet u Rijeci. Zaključno, dekanica napominje prisutnim članovima da su donesene Odluke o 
kriterijima za nagrađivanje znanstvene izvrsnosti kao i nagrade za transfer znanja. 

Prodekanica za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, na početku svojeg izvješća informira članove 
Fakultetskog vijeća kako je dana 23. lipnja 2020. godine održan pismeni ispit iz matematike i fizike za razredbeni postupak za 
kandidate starije od 24 godine koji se upisuju na Preddiplomski stručni (izvanredni) studij. Predmetnom ispitu su pristupila tri 
kandidata, koji su isti položili i nastavno se upisali na naprijed navedeni studij. Nastavno, prodekanica ističe kako su dana 10. 
srpnja 2020. godine zaprimljene Preporuke za izvođenje nastave u akademskoj godini, odnosno preliminarna obavijest o 
modelu nastave u kojem se nastava može izvoditi djelomično online, u obimu do 40% nastavnih sati. Prodekanica, dalje, ističe 
da je šefovima Katedri poslan poziv za dostavu nastavnih opterećenja u sljedećoj akademskoj godini, a o samom načinu 
izvođenja nastave trebalo bismo imati više informacija nakon povratka s godišnji odmora, kada bi se pripremio Izvedbeni 
nastavni plan kao i raspored sati. U nastavku prodekanica izvještava prisutne članove Vijeća o utvrđenim rang listama i 
trenutnom stanju prijava za upise na Preddiplomske i Sveučilišne studije Građevinskog fakulteta u Rijeci o čemu je 
prezentirala podatke, te ujedno napominje da su održani ispiti ljetnog ispitnog roka, s time da je danas održan zadnji ispit 
ljetnog ispitnog roka na Fakultetu. Dalje, prodekanica za nastavu i studente navodi kako je u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. 
godine održana 35. sjednica Stručnog vijeća centra za Studije. Kao važnu informaciju sa održane sjednice treba istaknuti da je 
u pripremi platforma ChatBot s informacijama u vezanim za upise i ostalim informacijama važnim za brucoše. Na istoj je 
sjednici najavljeno kako se za sjednicu Stručnog vijeća centra za Studije koja bi se trebala održati u rujnu, priprema analiza 
reakreditacijskih postupaka provedenih na sastavnicama sveučilišta, a također je zaključeno kako će se na jednoj od sljedećih 
sjednica raspraviti o tehničkim i drugim problemima vezanih uz pripremu i tiskanje dodatka diplomi. Zaključno, prodekanica za 
nastavu i studente napominje kako zbog okolnosti nastalih uslijed situacije koronavirusa COVID-19, postoji mogućnost da će 
Ministarstvo znanosti obrazovanja donijeti odluku kojom bi se studentima koji su ostvarili 45 ECTS bodova u prethodnoj 
akademskoj godini, omogućio upis u višu godinu studija uz subvenciju participacije u troškovima studija, a ujedno je ukazano i 
na problem ostvarivanja prava na smještaj u studentskim domovima onim studentima koji ne ostvare sve ECTS bodove do 
raspisivanja Natječaja. 
 
Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić, ukratko izvještava prisutne članove Vijeća o 

tome da se u sklopu Erasmus+ programa za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. prijavilo sedam 

studenata od kojih će jedan produžiti boravak i u ljetnom semestru. Za ljetni semestar još nisu pristigle ostale prijave, a 

nastavnici čije će predmete upisati navedeni studenti obaviješteni su o tome. Prodekanica dalje napominje kako je u sustavu 

CEEPUS-a otvoren natječaj za odlazne mobilnosti izvan CEEPUS mreža - freemover mobilnost za zimski semestar iduće 

akademske godine. Kroz freemover mobilnosti moguće je prijaviti se za mobilnost na bilo koje visoko učilište iz zemalja 

potpisnica CEEPUS-a, a ne samo na ona visoka učilišta koja su dio neke CEEPUS mreže. Sve informacije mogu se pronaći 

na mrežnoj stranici Fakulteta, a može se kontaktirati i CEEPUS koordinatora, doc. dr. sc. Elvisa Žica. Dalje, prodekanica ističe 

kako je doc. dr. sc. Nina Čeh poslala obavijest da 17. srpnja 2020. godine prestaju vrijediti ZOOM plaćene licence koje su se 

koristile unutar pojedinih grupa nastavnika, pa obavještava o tome one koji su ih ponekad koristili kroz te grupe, a nisu bili na 

popisu. Također, prodekanica izvještava da je dana 30. lipnja 2020. godine održano online predstavljanje smjerova 

Diplomskog sveučilišnog studija, Geotehnike, Hidrotehnike, Konstrukcija i Urbanog inženjerstva. Kroz prezentacije, šefovi 

katedri su predstavili pojedine smjerove, a online je bilo prisutno približno 30 studenata, dok je snimka cijelog događaja 

postavljena je na mrežnoj stranici Fakulteta. U nastavku, prodekanica navodi kako su ovaj su tjedan održani webinari te 
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radionice za primjenu hibridnog modela nastave financirani od strane Sveučilišta, i to: webinar i radionica Oblikovanje e-

kolegija za provedbu hibridne nastave, te webinar i radionica Ispiti i kolokviji online. Sljedeći tjedan održat će se webinar Uvod 

u e-učenje i primjena u nastavnom procesu, a za navedene edukacije prijavilo se ukupno 25 nastavnika i suradnika.  Ujedno, 

prodekanica za osiguravanje informira prisutne članove Vijeća kako se na sjednici Odbora za kvalitetu Sveučilišta raspravljalo 

o prijedlogu hibridne izvedbe nastave u akademskoj godini 2020./2021., a nešto više će se znati nakon sjednice Senata 

Sveučilišta koja će se održati 21. srpnja 2020. godine. Zaključno, prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj izvještava 

prisutne članove Vijeća kako je u izradi upitnik za ispitivanje zadovoljstva studenata poslijediplomskih studija, a imenovana je i 

radna grupa za izradu novog upitnika za evaluaciju nastave. 

 

Prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, doc dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, na 
početku svojeg izvješća izvještava da je raspisan natječaj za mlade znanstvenike i umjetnike na Sveučilištu u Rijeci. Iznos 
financiranja kroz natječaj je 700.000,00 kuna, a period financiranja je jedna godina. Na natječaj se prijaviti mogu znanstvenici 
zaposleni na Sveučilištu u Rijeci koji su u zadnje dvije godine od dana raspisivanja natječaja doktorirali, stekli status 
poslijedoktoranda ili docenta odnosno znanstvenog suradnika, te znanstvenici koji su se kao povratnici iz inozemstva zaposlili 
u navedenim statusima u zadnje dvije godine na Sveučilištu u Rijeci. Prijave se podnose na SharePoint portalu do 27. rujna 
2020. godine. Nadalje, prodekanica napominje kako se Prijave na ZIP UNIRI projekte podnose do 27. srpnja 2020. godine, a 
također je poslana i obavijest o otvorenom natječaju HRZZ-a ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI 
BILATERALNI PROJEKTI. Prijave se podnose najkasnije do 01. odnosno 02. listopada 2020. godine, te se na stranici HRZZ-a 
može preuzeti natječajna dokumentacija i pogledati više informacija. U nastavku, prodekanica podsjeća prisutne da se 
nepotrošena sredstva UNIRI projekata mogu trošiti do kraja godine, dok se odobravanje prenamjene sredstava dogovara na 
sastavnici te nije potrebno tražiti suglasnost rektorice. Ukoliko se zbog COVID situacije pojavi mogućnost da se sredstva 
eventualno ne utroše (odlasci na konferencije i slično), potrebno je javiti se dekanici Fakulteta, kako bi se sredstva 
preusmjerila na održavanje laboratorija ili nabavku neke opreme. Dalje, prodekanica navodi kako je, nakon pridruživanja 
YUFE inicijativi u prosincu 2018. godine i sudjelovanja u YUFE projektu kao pridruženi partner od lipnja 2019. godine, 
Sveučilište u Rijeci objavilo da su stalni napori i aktivni angažman rezultirali promjenom statusa u punopravnog člana YUFE 
konzorcija. Status punopravnog člana dodijelila je Europska komisija na službeni zahtjev YUFE saveza. Ujedno, prodekanica 
poziva prisutne da na web stranici Fakulteta pogledaju aktualne obavijesti Centra za EU projekte, a također i da prouče 
poslane Upute za prijave na natječaje uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci. Dalje, prodekanica navodi kako su na javnoj 
raspravi prijedlozi Nacionalnog vijeća: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u znanstvena 
zvanja; Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim kriterijima za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna i stručna zvanja te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora. Također, 
prodekanica ističe da je dorađeni Akcijski plan Građevinskog fakulteta u Rijeci, a koji se odnosi na unapređenje kvalitete 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, prihvaćen na 117. sjednici Akreditacijskog savjeta 
održanoj 16. lipnja 2020. godine. Nastavno, prodekanica izvještava prisutne članove o tome da je održan sastanak voditelja 
laboratorija sa dekanicom i šeficom računovodstva. Na sastanku se raspravljalo o pripremi izvještaja za zadnju godinu 
praćenja indikatora u projektu RISK, te planovima održavanja laboratorijske opreme u budućnosti. Predani su izvještaji 
voditelja laboratorija o radu laboratorija Građevinskog fakulteta u prvoj polovini 2020. godine te ih je u kratkim crtama 
prodekanica prezentirala Fakultetskom vijeću. Dalje, prodekanica navodi kako je na prijedlog Povjerenstva za znanstvenu 
izvrsnost Građevinskog fakulteta u Rijeci, dekanica donijela Odluku o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti u 2019. godini, 
sukladno utvrđenim kriterijima za znanstvenu izvrsnost, te se dodjeljuje novčana nagrada u visini od 2.000,00 kuna sljedećim 
znanstvenicima Građevinskog fakulteta u Rijeci: doc. dr. sc. Ivanu Maroviću, doc. dr. sc. Leu Škecu, prof. dr. sc.  Gordanu 
Jeleniću, izv. prof. dr. sc. Draganu Ribariću, prof. dr. sc. Željku Arbanasu, prof. dr. sc. Jošku Ožboltu te dr. sc. Josipu Peraniću. 
Prema indeksiranosti u WoSCC bazi, rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti za 
2019. godinu nagrađen je doc. dr. sc. Leo Škec temeljem odluke dekanice o sufinanciranju troškova znanstvenoistraživačkog 
usavršavanja zaposlenika u 2018. godini. Osim spomenutih kriterija, u 2019. godini nisu dodijeljene nagrade za ostvareni broj 
jedinica zaštićenog intelektualnog vlasništva i broj objavljenih znanstvenih knjiga i udžbenika. Zaključno, prodekanica za 
znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju čestita nagrađenima, te poziva iste da preuzmu priznanja,  te napominje 
da se novčane nagrade mogu potrošiti unutar godine dana, u skladu s uputama MZO-a o namjenskom institucijskom 
financiranju znanstvene djelatnosti. 
 
Prodekan za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, ukratko izvještava prisutne o tome da se na Sveučilištu u 

Rijeci provode mjere za unaprjeđenje transfera znanja što uključuje sve naplatne poslove koji se rade s gospodarstvom, 

odnosno tržištem. Prodekan napominje, kako je u tom pravcu priznanja za transfer znanja, dekanica donijela Odluku o 

dodjeljivanju nagrade za transfer znanja, Ujedno, prodekan ističe kako je doc. dr. sc. Josip Rubinić tijekom 2019. godine 

realizirao najviši naplaćeni posao ostvaren od obavljanja stručnog rada Fakulteta na tržištu. Zaključno, prodekan za poslovne 

odnose ukratko navodi kako je na Sveučilištu u tijeku osnivanje ALUMNI UNIRI mreže, a ujedno ističe da je na Fakultetu, za 

potrebe rada studenata, računalima i dodatnom opremom, opremljena prostorija 307. 
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Predstavnica studenata Matea Vareško, u sklopu svojeg izvješća, ukratko napominje da je Studentski zbor pripremao 
provedbu izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 
Sveučilišta u Rijeci, koji su međutim, uslijed okolnosti nastalih pandemijom koronavirusa COVID-19, odgođeni, a novi bi trebali 
biti raspisani do 31. kolovoza 2020. godine. Zaključno, predstavnica studenata navodi kako su članovi Studentskog zbora 
osmislili nagradnu igru s ciljem da potaknu studente na ispunjavanje studentskih anketa, međutim odaziv je b io slab. 

Točka 3. Odluka o poništenju 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 prof. dr. sc. Gordana 
Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu 
zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 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 prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno 
puno radno vrijeme u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad. 

 
Točka 4. Donošenje Odluke o mišljenju i prijedlogu Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
dr. sc. Ivana Zambona u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničke znanosti, 
znanstveno polje temeljne tehničke znanosti. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Ivana Zambona u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju 
temeljne tehničke znanosti. 

 
2. Mišljenje i prijedlog o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje iz točke 1. Ove odluke dostavlja se na 

odlučivanje Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti-polja arhitekture i urbanizma, geodezije i 
građevinarstva. 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa po 
reakreditacije Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća  
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Građevinskog fakulteta u 

Rijeci za razdoblje od 2020. do 2023. godine. 

 
2. Akcijski plan iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ispitivanju iskustava nastavnika u online nastavi u ljetnom 
semestru ak. god. 2019./2020. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o ispitivanju iskustava nastavnika u online nastavi u ljetnom semestru akademske godine 

2019./2020. 
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2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ispitivanju zadovoljstva studenata online nastavom u ljetnom 
semestru ak. god. 2019./2020. 

Nakon obrazloženja prodekanice za osiguravanje kvalitete i razvoj te na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Usvaja se Izvješće o ispitivanju zadovoljstva studenata online nastavom u ljetnom semestru akademske godine 

2019./2020. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja radne grupe za praćenje rada studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo Anni Milling, na kraju četveromjesečnog razdoblja praćenja provedbe plana rada. 

 
Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće radne grupe za praćenje rada studentice Poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo 

Anni Milling, na kraju četveromjesečnog razdoblja praćenja provedbe plana rada. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

Nakon obrazloženja prodekanice za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju te na prijedlog dekanice, jednoglasno 
je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Prihvaća se prijedlog o izmjenama i dopunama studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci. 

 
2. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa iz točke 1. sastavni je dio ove odluke. 

Točka 10. Pokretanje postupka reizbora i imenovanje Stručnog povjerenstva za mišljenje o ispunjavanju minimalnih 
radnih obveza za nastavnicu izv. prof. dr. sc. Nanu Palinić. 

Nakon obrazloženja i na prijedlog dekanice, jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

O D L U K A 
 

1. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Nane Palinić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredni profesor. 

 
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta utvrđenih Odlukom o 

nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj:122/17), kako slijedi: 

 
1. Prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

2. Izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 

3. Izv. prof. dr. sc. Katja Marasović, Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta 

u Splitu 

3. Stručno povjerenstvo obvezno je Fakultetskom vijeću dostaviti mišljenje iz točke 2. ove odluke u roku od 30 
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dana od dana imenovanja, a za pisanje izvješća zadužuje se prvi član. 

 
Po okončanju dnevnog reda, Dekanica zaključuje sjednicu u 12:55 sati.  
 
 
      Zapisnik vodio:                                                                                                                 Dekanica: 
 
Robert Brušnjak, dipl. iur.                                                                                       prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 

 


