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KLASA: 640-01/21-01/17 
URBROJ: 251-70-10-21-1 
U Zagrebu, 14.5.2021. 

 

P O Z I V 
 

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

7. redovitu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u petak, 21.5.2021. g. u 11 sati preko MS Teams-a  

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 
 

DNEVNI RED:  
 
1. Usvajanje zapisnika 5. i 6. redovite sjednice FV-a u ak. god. 2020./2021.  

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta 

u Zagrebu u 2021. godini (Sveučilišne potpore). 
 

4. Donošenje odluke o pridruživanju RGN fakulteta Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo 
(HCPI). 

 
5. Nastavna pitanja: 

(a) Gabrijela Ljubek, mag. ing. cheming. - zahtjev za produžetak neplaćenog dopusta. 
 
 
6. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a)  David Rukavina, mag. geol. - imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 
„Riftne tektonostratigrafske sekvencije donjeg i srednjeg miocena u istočnom dijelu Dravske 
depresije: primjena za procjenu potencijala geološkog uskladištenja CO2“ 

 
(b)  Šime Bilić, mag. geol. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska“ 
 
 
7. Usvajanje Izvješća o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 

poslijediplomskog sveučilišnog studija za razdoblje lipanj 2020. - svibanj 2021. 
 
 
8. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Tomislav Korman - izvješće 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. 

 
(b) Dr. sc. Ivo Galić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za izbor u znanstveno 

zvanje znanstveni savjetnik, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Rudarstvo. 
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(c) Dr. sc. Iva Kolenković Močilac - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana 
Geologija i paleontologija, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.  

 
(d) Dr. sc. Petar Hrženjak - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-

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

 
(e) Dr. sc. Dubravko Domitrović - 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.  

 
(f) Dr. sc. Domagoj Mudronja - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno 

znanstveno-nastavno zvanje docenta u području prirodnih znanosti, polje Geologija. 
 
9. Raspis natječaja: 

(a) Zavod za rudarstvo i geotehniku - 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,  na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu. 
 

(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja u 
suradničkom zvanju i na radno mjesto mladi istraživač poslijedoktorand, za rad na projektu HRZZ 
„Poboljšani model ne idealne detonacije gospodarskih eksploziva“, voditelja prof. dr. sc. Muhameda 
Sućeske. 

 
 

10. Zahtjev za dodjelu ECTS-a za izvannastavnu aktivnost  u organizaciji RGNF-a – PESS 2021. 
 

11. Odbor za razvoj: 
(a) Izmjene i dopune Pravilnika Fonda za razvoj 

(b) Uvjeti natječaja za potpore Fonda za razvoj 

(c) Potpora ČLANAK 

 
12. Imenovanje povjerenstva za izradu i provedbu akcijskog plana o rodnoj i spolnoj ravnopravnosti. 

 
13. Imenovanje predsjednika Vijeća Centra informacijske potpore (CIP). 

 
14. Odbor za promidžbu - izmjena sastava. 

 
15. Razno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


