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KLASA: 640-01/19-01/88 
URBROJ: 251-70-10-20-1 
U Zagrebu, 16.11.2020. 

 

P O Z I V 
Na temelju članka 18. stavak 2., Statuta RGNF-a sazivam 

 

1. izvanrednu  sjednicu Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2020./2021. 
Sjednica će se održati  u ponedjeljak, 14.12.2020. u 11:00 sati (elektroničko glasovanje) 

 
 

Za sjednicu predlažem ovaj 
 

DNEVNI RED:  
 
 

 
1. Imenovanje člana Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na RGN fakultetu (predstavnik studenata) 
 
2. Izvješće o aktivnostima i ostvarenim ciljevima i rezultatima korištenja slobodne studijske godine: 

(a) Prof. dr. sc. Ivan Sondi 
(b) Prof. dr. sc. Dunja Aljinović 
(c) Izv. prof. dr.sc. Tomislav Kurevija 

 
3. Proširenje Povjerenstva za izradu novih studijskih programa 

 
4. Nastavna pitanja: 

(a) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća studija rudarstva 
 
5. Postupci stjecanja doktorata znanosti: 

(a) Marko Špelić, mag. geol. – izvještaj povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada pod naslovom: 
„Dinamika taloženja gornjomiocenskih i pliocenskih naslaga u istočnom dijelu Dravske depresije. 

 
6. Izbori u zvanja/davanje Mišljenja u postupcima izbora: 

(a) Dr. sc. Ivo Galić - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanrednog profesora, u području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo.  

 
(b) Dr. sc. Gordan Bedeković - imenovanje stručnog povjerenstva u postupku davanja Mišljenja za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik - trajno zvanje, u području tehničkih znanosti, polje 
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo. 

 
(c) Dr. sc. Ana Maričić -  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 Geološko inženjerstvo. 

 
(d) Dr. sc. Vječislav Bohanek - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u području tehničkih 
znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i 
geotehniku RGN fakulteta.  

 
(e) Dr. sc. Zoran Nakić - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog kandidata na radno 

mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području 
tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo, na 
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neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN 
fakulteta.  

 
(f)     Dr. sc. Marija Horvat, naslovni docent - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog 

izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na radno mjesto naslovni 
izvanredni profesor, u području prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija. 

 
(g) Darko Matešić, mag. geol. - izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog kandidata na 

radno mjesto I. vrste i u suradničko zvanje  asistenta, u području Prirodnih znanosti, polje Geologija, 
na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
 

7. Raspis natječaja: 
(a) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - donošenje odluke o raspisu natječaja i 

imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje 
i na radno mjesto I. vrste - izvanredni profesor u području Tehničke znanosti, polje Strojarstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(b) Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku - donošenje odluke o raspisu natječaja i 
imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno 
mjesto poslijedoktoranda, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko 
inženjerstvo, grana Naftno rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

(c) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - zahtjev za prenamjenu koeficijenta i suglasnosti 
Sveučilišta u Zagrebu dobivene za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko 
zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i 
geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u suglasnost za 
raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistent, u području Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana 
Geološko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

 
(d) Zavod za rudarstvo i geotehniku - zahtjev za suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje 

natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u području 
Tehničke znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, radi popunjavanja radnog mjesta 
zbog odlaska djelatnice na porodiljni dopust. (zamjena za Karolinu Herceg) 

 
8. Odbor za razvoj: 

(a) Prijedlog raspodjele sredstava za Potporu Institucijski znanstveni projekt  
 

(b) Potpora ČLANAK 
 
9. Razno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan: 
 

   Prof. dr. sc. Kristijan Posavec 

(titula, ime i prezime) 


