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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 16.4.2021. 

 

P O Z I V 
 

Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 
 

6. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u petak, 23.4.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 
 

DNEVNI RED:  
 
1. Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Izbor dekana RGN fakulteta za mandatno razdoblje ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

(a) izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić. 
 

4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu. 
 

5. Izvješće povjerenstva u postupku izbora kandidata za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus. 

 
6. Prijedlog kriterija za raspodjelu sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti 

Sveučilišta u Zagrebu u 2021. godini. 
 

7. Nastavna pitanja: 
(a) Prof. dr. sc. Marta Mileusnić - zahtjev za korištenje slobodne studijske godine - sabbatical. 

 
(b) Izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni završnog rada.  

 
(c) Izmjene Pravilnika o izradi i ocjeni diplomskog rada. 

 
(d) Donošenje Pravilnika o terenskoj nastavi. 

 
(e) Donošenje Pravilnika o stručnoj praksi. 

 
8. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a)  Katarina Perić, mag. ing. petrol. - prijedlog povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Biljni ekstrakti kao inhibitori korozije čelika u 
proizvodno-transportnim sustavima ugljikovodika“. 

 
(b)  Barbara Štimac Tumara, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod 

naslovom: „Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-
Kirkwoodove teorije“. 
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9. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 
(a) Dr. sc. Mario Klanfar - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-nastavno 

zvanje docenta, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Rudarstvo, na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. 

 
(b) Dr. sc. Duje Smirčić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u 

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području Prirodnih znanosti, polje 
Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. 

 
(c) Dr. sc. Bojan Matoš - obustava postupka davanja Mišljenja za izbor u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija.  
 

(d) Dr. sc. Tomislav Korman - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta 
i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo. 

 
(e) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja 

za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, 
grana Mineralogija i petrologija. 

 
(f) Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 

znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u području prirodnih znanosti, polje Geologija,  
grana Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN 
fakulteta.  

 
10. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 
jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor u 
trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - redoviti profesor u 
trajnom zvanju, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 

(c) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspis natječaja i imenovanje stručnog 
povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - 
redoviti profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(d) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - 
redoviti profesor u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(e) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - 
redoviti profesor u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(f) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanredni profesor u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(g) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - izvanredni profesor, u 
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području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu.  

 
(h) Zavod za rudarstvo i geotehniku - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor 

jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - izvanredni profesor, u 
području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo,  na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu.  

 
(i) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva 

za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - izvanredni 
profesor, u području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija,  na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(j) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za suglasnost SuZ za raspis natječaja za 

izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - izvanredni 
profesor, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Geološko inženjerstvo,  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(k) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - raspis natječaja i imenovanje stručnog 

povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto I. vrste - 
izvanredni profesor, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, , 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(l) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - donošenje odluke o traženju suglasnosti Sveučilišta 

u Zagrebu za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktorand, u 
području Prirodne znanosti, polje Geologija, grana Geologija i paleontologija,  na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 

 
(m) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva 

za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktorand, u području Prirodne znanosti, polje 
Geologija, grana Geologija i paleontologija,  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(n) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva 

za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje asistent, u području Tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo,  na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu. 
 

(o) Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine - zahtjev za suglasnost SuZ za raspis 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktorand, u području Prirodne 
znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija,  na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 

 
 
11. Zahtjev za dodjelu ECTS-a za izvannastavnu aktivnost  u organizaciji RGNF-a. 

 
12. Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na RGN fakultetu - zamjena člana. 
 
13. Razno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


