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ZAPISNIK 
 

 

10. redovite  sjednice Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2017./2018.  održane 21.9.2018. g. u vijećnici RGNF-a. 

 
 

Prisutni nastavnici:  
dr. sc. Željko Andreić, dr. sc. Gordan Bedeković, dr. sc. Mario Dobrilović, dr. sc. Ema Jurkin, dr. sc. 
Vladislav Brkić, dr. sc. Ivo Galić, dr. sc. Iva Kolenković Močilac, dr. sc. Bojan Matoš, dr. sc. Zdenko 
Krištafor, dr. sc. Dalibor Kuhinek,  dr. sc. Jelena Parlov,  dr. sc. Zoran Nakić, dr. sc. Davor Pavelić, dr. sc. 
Rajna Rajić, dr. sc. Jasna Orešković, dr. sc. Lidia Hrnčević, dr. sc. Zlatko Briševac, dr. sc. Vesnica 
Garašić, dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec, dr. sc. Tomislav Kurevija, dr. sc. Krešimir Pavlić, dr. sc. 
Bruno Saftić, dr. sc. Vinko Škrlec, dr. sc. Bruno Tomljenović, dr. sc. Tomislav Malvić,  dr. sc. Ana Maričić, 
dr. sc. Dunja Aljinović, dr. sc. Vječislav Bohanek, dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić (bila prvih 30'), dr. sc. 
Dubravko Domitrović, dr. sc. Tomislav Korman, , dr. sc. Borivoje Pašić, dr. sc. Dario Perković, dr. sc. Luka 
Perković, dr. sc. Kristijan Posavec, dr. sc. Stanko Ružičić, dr. sc. Katarina Simon, dr. sc. Ivan Sobota. 
 

Odsutni nastavnici:  
dr. sc. Uroš Barudžija, dr. sc. Marko Cvetković, dr. sc. Željko Duić, dr. sc. Goran Durn, dr. sc. Hrženjak 
Petar, dr. sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević, dr. sc. Frankica Kapor, dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dr. 
sc. Mario Klanfar, dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Trpimir Kujundžić, dr. sc. Ivan 
Medved, dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dr. sc. Marta Mileusnić, dr. sc. Palma Orlović-Leko, dr. sc. Ivan 
Sondi, dr. sc. Muhamed Sućeska, dr. sc. Franjo Šumanovac, dr. sc. Želimir Veinović, dr. sc. Igor Vlahović, 
dr. sc. Anja Vrbaški, dr. sc. Darko Vrkljan, dr. sc. Domagoj Vulin. 
 
Prisutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Ivana Protrka, Duje Smirčić, Sonja Košćak Kolin,  Zoran Kovač, Vjekoslav Herceg 

 
Odsutni predstavnici asistenata, znanstvenih novaka i suradnika: 
Dubravka Pleše 
 

Prisutni predstavnici studenata poslijediplomskog, preddiplomskog i diplomskog studija: 
Leonardo Mazić 

 
Odsutni predstavnici studenata: 

Ivica Pavičić, Borna Čuljak,  Marija Debeljak, Horaček Antonio, Mislav Jurić, Ana Kamenski, Kuzmanić 
Tamara, Korina Kvadranti, Marin Lovreković, Roko Mustać, Natalija Sudar. 

 
Ostali prisutni: Andrea Kordić, zapisničarka i predstavnica nenastavnog osoblja. 
 

Nakon što je utvrdio da sjednici prisustvuje natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća, predložio 
je dnevni red s nekoliko dopuna koji je jednoglasno prihvaćen i glasi: 

 
1. Usvajanje zapisnika 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća. 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana. 

 
3. Prihvaćanje odluka FV-a donesenih elektroničkim glasovanjem 18.7.2019. 

 
4. Izbor obnašatelja dužnosti prodekana za ak. god. 2018./2019. 

 
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Samoanalize RGN fakulteta za razdoblje 2013.- 2017. g. 
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6. Donošenje odluke o prihvaćanju  Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na RGN 
fakultetu. 

 
7. Imenovanje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom RGN fakulteta za sljedeće mandatno 

razdoblje od 4 godine. 
 
8. Nastavna pitanja: 

(a) Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - imenovanje nositelja kolegija Geologija rudnih 
ležišta 

 
9. Odbor za poslijediplomski studij:  

(a) Marin Sečanj, mag. ing. geol. - imenovanje povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: „Kvantitativna procjena 
podložnosti odronima na temelju kinematičkih analiza stijenskih kosina i značajki 
diskontinuiteta“. 
 

(b) Mr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. – imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
pod naslovom: „Pouzdanost određivanja propusnosti slabo propusnih plinskih ležišta 
optimiranjem trajanja testa porasta tlaka“ . 

 
(c) Imenovanje nositelja kolegija na doktorskom studiju Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno 

inženjerstvo: 
1. Kolegij „Površinska eksploatacija“. 
2. Kolegij „Podzemna eksploatacija“. 
 

(d) Promjena člana odbora za poslijediplomski studij. 
 

10. Postupci izbora u zvanja i davanje mišljenja za izbor: 
(a) Dr. sc. Vesnica Garašić – izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u 

znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom 
području Prirodnih znanosti, polje geologija, grana Mineralogija i petrologija. 
 

(b) Zavod za rudarstvo i geotehniku - izvješće stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika  na 
radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(c) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju - izvješće stručnog povjerenstva za 

izbor zaposlenika u suradničko zvanje viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
(d) Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo - izvješće stručnog povjerenstva za izbor jednog 

nastavnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent u području Tehničkih 
znanosti, polju Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grani Geološko inženjerstvo, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.  

 
11.  Raspis natječaja: 

(a) Zavod za kemiju - raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – redoviti profesor u 
trajnom zvanju, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje Temeljne tehničke znanosti, 
grana Materijali.  
 

(b) Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju - raspis natječaja i imenovanje 
stručnog povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u nastavno višeg predavača u znanstvenom 
području prirodnih znanosti, polje Matematika, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom.  

 
12. Imenovanje člana  Vijeća tehničkog područja za ak. god. 2018./2019. iz redova zaposlenika u 

znanstveno-nastavnim zvanjima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
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13.  Dodjela ECTS bodova - radionica Dubrovnik International ESEE Mining School (DIM ESEE). 
 

14. Razno. 
 

 
*** 

Točka 1. 
 

Zapisnik 9. redovite sjednice prihvaćen je jednoglasno.        
 

 
*** 

Točka 2. 
 

 
O. d. dekana izvijestio je o dopisu rektora kojim predlaže imenovanje obnašatelja dužnosti dekana RGN 
fakulteta za iduću ak. god. Na sljedećoj sjednici Senata, 28.9., biti će donesena odluka o imenovanju. 
Prof. Nakić dao je obavijest o otkazu ugovora o radu voditeljici računovodstva Katici Hunjet koja je bila na 
probnom radu. Obrazložio je situaciju i razloge negativne ocjene povjerenstva za praćenje probnog rada. 
RGN fakultet raspisao je novi natječaj koji je otvoren do 24. rujna. 
Nadalje, obavijestio je o zaprimanju odluke o financiranju projekta Internacionalizacija RGN fakulteta. 
Doc. dr. sc. Borivoje Pašić biti će voditelj projekta, a početak realizacije samog projekta je 1. siječnja 
2019. Projekt VIRTULAB kreće s realizacijom 1.11.2018. 
 
Izvijestio je i o raspravi na zadnjoj sjednici Vijeća tehničkog područja (VTP) oko pitanja mentora i 
komentora pri izradi završnih i diplomskih radova. Dobio je informaciju da su Građevinski fakultet 
neslužbeno, a Pravni fakultet službeno, uvrstili odredbu u svoje pravilnike da kandidati s doktoratom 
znanosti mogu biti komentori završnih i diplomskih radova. VTP će zatražiti obrazloženje od Pravnog 
fakulteta obzirom na to da je završni ili diplomski rad/ispit ekvivalent ispitu. Potrebno je zatražiti mišljenje 
Rektorskog zbora, a članove Vijeća prirodoslovnog područja zamolio je da povedu istu ovakvu diskusiju. 
 
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović napomenula je da je potrebno napraviti izmjene Pravilnika o izradi završnog i 
diplomskog rada radi terminologije (voditelj/mentor). 
 
Dekan je napomenuo kako ne možemo mijenjati pravilnike ukoliko za to nemamo pravnu osnovu. 
Dao je informaciju o programskim ugovorima i o odluci Vlade RH vezanoj uz iste te napomenuo kako se 
mogu pregovarati po Sveučilištma na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja, predviđeno trajanje je 4 
godine, a ne više 3 kao do sada, objedinjavati će i znanstvenu i nastavnu djelatnost odnosno sve osim 
plaća. Pokrivat će sve što se tiče znanosti i to u tri područja: 

1. STEM područje (obuhvaća sva područja osim 2. i 3.) 
2. Društveno-humanističko područje 
3. Umjetničko područje. 

Sveučilište u Zagrebu neće podržati ovakav prijedlog odluke Vlade RH, a ukoliko bude potpisan od 
strane Vlade, SuZ neće ići u daljnje pregovore s MZO, na temelju ovakve odluke. Ministrica je za 
Sveučilišta koja neće potpisati programski ugovor najavila samo osnovno financiranje znanstvene i 
stručne djelatnosti, tako da je situacija vrlo neizvjesna. 
  

Prodekanica Lidia Hrnčević izvijestila je o tijeku prijava na diplomski studij koje traju do ponedjeljka 
(24.9.) do 12h. Na smjeru Rudarstvo ostalo je još nekoliko praznih mjesta, a danas tijekom dana će se 
znati jesu li popunjena. 
Izv. prof. Ivo Galić kaže kako bi se raspored nastave trebao raditi nakon provedenih upisa, a ne prije kada 
se još ne zna broj upisanih studenata, kao što je to slučaj svake godine. 
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Prof. dr. sc. Gordan Bedeković objasnio je da nastavnici moraju dobiti raspored do početka nastave te da 
se njegova izrada ostavi iza upisa, sve skupa  bi se previše odužilo i potrajalo 
Doc. dr. sc. Krešimir Pavlić pitao je može li se fiksirati pismene ispite iz fizike i matematike na 
preddiplomskim studijima, da budu uvijek isti dan u isto vrijeme? 
Prodekanica je odgovorila da o tome mora raspraviti i dogovoriti Vijeće studija, a ukoliko problem postoji 
na svim studijima, u tom slučaju pitanje treba riješiti na Odboru za preddiplomske i diplomske studije. 
 
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je o projektu ESEE te aktivnostima do kraja 2018. g. 
30. listopada održat će se radionica znanstvenog menađmenta, 27. ili 29. studenog radionica o zaštiti 
intelektualnog vlasništva. Naglasila je kako su ovo posebno interesantne radionice pa skreće pažnju na 
njih. 
Dekan je naglasio kako će predavanje na radionici znanstvenog menađmenta držati prof. Ivan Petrović s 
FER-a, profesor s vjerojatno najviše prijavljenih EU projekata (FP6, FP7 i HORIZON 2020) na Sveučilištu 
u Zagrebu.  
Prodekanica Sibila Borojević Šoštarić izvijestila je o završnom izvješću za doktorski studij kojeg je 
napravio vanjski evaluacijski odbor. Doktorski studij dobio je najvišu maksimalnu ocjenu – HIGH 
QUALITY. Prezentaciju doktorskog studija poslat će svim nastavnicima pa napominje kako bi bilo dobro, 
ukoliko budu u prilici, predstaviti ga kako bi se povećala vidljivost doktorskog studija.  

 
 

*** 
Točka 3. 

 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo odluke donesene na temelju elektroničkog glasovanja 
18.7.2019. 
 

*** 
Točka 4. 

 
(a) Na temelju prijedloga prof. dr. sc. Zorana Nakića, obnašatelja dužnosti dekana fakulteta, Fakultetsko 

vijeće donijelo je 
 Odluku: 

Za obnašatelje dužnosti prodekana Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za razdoblje akademske 
godine 2018./2019. izabiru se: 

1. Doc. dr. sc. Borivoje Pašić - o. d. prodekana za nastavu i studente. 
2. Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić - o. d. prodekanice za znanost i međunarodnu 

suradnju. 
3. Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović - o. d. prodekana za financije i poslovanje. 

 
 

*** 
Točka 5. 

 
(a) Na temelju obrazloženja o. d. dekana fakulteta, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 Odluku: 

Prihvaća se Samoanaliza Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 
2013. do 2017. godine. 
 

 

 
 

*** 
Točka 6. 
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(a) Na temelju prijedloga doc. dr. sc. Borivoja Pašića, Fakultetsko vijeće s jednim glasom PROTIV 
donijelo je 
Odluku: 
Prihvaća se Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
*** 

Točka 7. 
 

(a) Na temelju prijedloga doc. dr. sc. Borivoja Pašića,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom RGN fakulteta za sljedeće mandatno 
razdoblje od 4 godine u sastavu: 
4. Dr. sc. Borivoje Pašić 
5. Dr. sc. Kristijan Posavec 
6. Dr. sc. Ema Jurkin 
7. Dr. sc. Helena Vučenović 
8. Dr. sc. Dragutin Domitrović 
9. Marica Ljubić, zaposlenik 
10. Borna Čuljak, student 

 
 

*** 
Točka 8. 

 
Na temelju prijedloga Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić imenuje se nositeljicom kolegija Geologija rudnih ležišta. 
 
 

*** 
Točka 9. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada Marina Sečnja, mag. ing. geol., pod naslovom: 
„Kvantitativna procjena podložnosti odronima na temelju kinematičkih analiza stijenskih kosina i značajki 
diskontiuiteta”, u sastavu: 
1. dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
4. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
5. dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 
* 
 

(b) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Mr. sc. Sonje Koščak Kolin, dipl. ing., pod 
naslovom: “Pouzdanost određivanja propusnosti slabo propusnih plinskih ležišta optimiranjem trajanja 
testa porasta tlaka ” u sastavu: 
 
1. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
2. dr. sc. Tomislav Kurevija, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
3. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, red. prof. TTF-a Sveučilišta u Zagrebu. 
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Povjerenstvo je dužno u roku dva mjeseca od svog imenovanja dati pisani izvještaj s ocjenom doktorskog 
rada. Rokovi za podnošenje izvještaja ne teku u razdobljima utvrđenim člankom 36., stavak 1. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09). 

 
 

* 
(c) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku: 
1. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, doc. dr. sc. Vječislav Bohanek, doc. dr. sc. Tomislav Korman i 

doc. dr. sc. Mario Klanfar imenuju nositeljima kolegija „Površinska eksploatacija“ na 
doktorskom studiju „Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo“. 

 
2. Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, izv. prof. dr. sc. Ivo Galić, doc. dr. sc. Mario Klanfar i doc. dr. sc. 

Tomislav Korman imenuju nositeljima kolegija „Podzemna eksploatacija“ na doktorskom studiju 
„Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo“. 

 
 
* 

(d) Na temelju prijedloga Odbora za PDS, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
prof. dr. sc. Muhamed Sućeska imenuje se članom Odbora za poslijediplomski studij (umjesto izv. prof. 
dr. sc. Maria Dobrilovića). 

 
*** 

Točka 10. 
 

(a) Na temelju izvješća stručnog povjerenstava, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Dr. sc. Vesnica Garašić  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području 
prirodnih znanosti, polje Geologija, grana Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, 
petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Dr. sc. Vesnica Garašić izabire se u smislu odredbe članka 102., stavak 1. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15 - OUSRH), u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 
profesora na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Temeljem odredbe članka 84. stavak 3. i stavak 10. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova odluka o 
izboru dostavlja se na potvrdu Vijeću područja, te nakon potvrde istog, izbor postaje pravovaljan. 
 

 
* 
 

(b) Na temelju izvješća stručnog povjerenstava, Fakultetsko vijeće je, s tri glasa PROTIV, donijelo 
Odluku: 
Mr. sc. Krešimir Tor  izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju viši stručni suradnik 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za rudarstvo i geotehniku Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  
U izvršenju ove odluke o. d. dekana Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mr. 
sc. Krešimirom Torom. 

 
 
* 
 
 

(c) Na temelju izvješća stručnog povjerenstava, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
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Indramani Sharma  izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju viši stručni suradnik na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu 
geometriju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  
U izvršenju ove odluke o. d. dekana Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 
Indramani Sharmom. 

 
* 
 

(d) Na temelju izvješća stručnog povjerenstava, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Laura Bačani, mag. inž. geol.  izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u 
području tehničkih znanosti, polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko 
inženjerstvo, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za geologiju i geološko 
inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
  
U izvršenju ove odluke o. d. dekana Fakulteta sklopiti će ugovor o radu na određeno vrijeme s 
Laurom Bačani. 

 
 

*** 
Točka 11. 

 
 

(a) Na temelju prijedloga Zavoda za kemiju, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto I. vrste - redoviti profesor u trajnom zvanju, u području tehničkih znanosti, polje 
Temeljne tehničke znanosti, grana Materijali, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Zavodu za kemiju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Katarina Simon, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Zdenko Krištafor, RGN fakultet 
3.  Prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu. 
 
 
* 
 
 

(b) Na temelju prijedloga Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
1. Odobrava se raspis natječaja za izbor jednog kandidata u nastavno zvanje višeg predavača, u 

području prirodnih znanosti, polje Matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 
u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
2. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin, RGN fakultet 
2. Prof. dr. sc. Rajna Rajić, RGN fakultet 
3.  Doc. dr. sc. Sonja Gorjanc, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
 
 

 
*** 

Točka 12. 
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Na prijedlog o.d. dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
Odluku: 
Za člana Vijeća tehničkog područja iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabire se 
 
Docent dr. sc. Borivoje Pašić umjesto dosadašnjeg člana dr. sc. Maria Dobrilovića.  
Zamjenicom člana i dalje ostaje prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić. 

 
 

Točka 13. 
 

Na prijedlog o.d. prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 
Odluku: 
Sudionicima jesenske škole (program cjeloživotnog učenja) Dubrovnik International ESEE Mining School 
(DIM ESEE) koja se održava u Dubrovniku od 15. do 20. listopada 2018. pod voditeljstvom dr. sc. 
Vječislava Bohaneka, docenta RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dodjeljuju se 2 ECTS boda (uz još 
dva moguća ECTS boda ovisno o ostvarenom broju sati polaznika i/ili prijavljenom seminaru), a sukladno 
zahtjevu za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost u organizaciji RGN fakulteta. 

 
 
 

Točka 14. 
 

Nije bilo diskusije pod točkom Razno. 
 

 
 
 

*** 
 
 
 
 

 
Sjednica je završena u 12:54 h. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


