
SVEUöILISTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAZDIN
U VaraZdinu, 18. travnja 2017.

Na osnovi ðlanka 36. Statuta Fakutteta organizacije i informatike, sazivam 10. sjednicu
Fakultetskog vijeéa za:

UTORAK, 25. travnja 2017.

Sjednica ée se odÈati u Vijeénici Fakutteta organizacije i informatike u Varaidinu,
Pavlinska 2 s poðetkom u 12:00 sati.

Za sjednicu predlaZem stjedeéi
DNEVNI RED:

1. Verifikacija zakljuðaka 8. sjednice FV

2. lnformacije dekana

3. Preddiplomski i diptomski studij
referentica: dr.sc. Renata lúekovec

4. Postijediptomski doktorski i specijatistiðki studij
referentica: dr.sc. Diana 5¡m¡¿

5. ZnanstvenoistraZivaðka djelatnost i medunarodna suradnja
referentica: dr.sc. Nina Begiëevié Redep

6. lnformacije o poslovanju
6.1. HT - ponuda za zakup antenskog prostora

referent: dr.sc. Vladimir Kovíco

7. lnformacije o CEC|lS konferenciji
referentice: dr.sc. Blaienko Divjak i dr.sc. Valentina Krinié

8. lnformacije Studentskog zbora FOI-a

9. Promjena ðlana Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
doktorskog rada Gorana Mato5eviéa

referent: dr.sc. Diana S¡m¡¿

10. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorskog
rada Marka OreËkoviéa

referent: dr.sc. Neven Vrëek

11. lzvjeËée o ocjeni teme doktorskog rada
11.1. Atan Bojié referent: dr.sc. tvan lÁagdalenié
11.2. Nikola Kadoié referent: dr.sc. Tihomir Hunjak

12. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Bernarda vuketiéa
referent: dr.sc. Neven Vrëek



13. lzvjeSée o ocjeni doktorskog rada Krunostava Skrteca
referentica: dr.sc. Vesna Duíak

14. Zahtjev SveuðitiSta Jurja Dobrite u Puti za pokretanje postupka prijevremenog izbora
doc.dr.sc. Tihomira Orehovaðkog u znanstveno zvanje viSeg znanstvenog suradnika iz
znanstvenog podruðja druStvene znanosti, potje inforniacijske i kómunikacijske
znanosti

referent: dr.sc. Neven Vrëek

15. lmenovanje Struðnog povjerenstva zaizbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom
zvanju i radno mjesto docenta, (m/2\ u znanstvenom podruðju druitvene znanosti,
znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grupa predmeta vezana uz
projektiranje informacijskih sustava na Katedri za ranroj informacijskih sustava

referent: dr.sc. Neven Vrëek

16. Prijedtog ðtana Struðnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju i radno mjesto docenta, (m/i) u znanstvenom podruðju tehniðkih
znanosti, znanstveno potje raëunarstvo, grupa predmeta vezana uz mreíe raðunata,
op.eracijske sustave i arhitekturu raðunata na Katedri za informatiðke tehnotogije i
raèunarstvo

referent: dr.sc. Neven Vrëek

17. Prijedtog dekanu za raspisivanje natjeðaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju i radno mjesto docenta, (m/l) u znanstvenom podruðju druStvene
znanosti, znanstveno potje informacijske i komunikacijske znanosti, grupa predmeta
vezana uz poslovne procese i mjerenje organizacijskih performansi na Katedri za
organizaciju

referentica: Tatjana Zrinski, univ.spec.iur.

18. Poniitenje natjeðaja za izbor jednog suradnika u suradniðkom zvanju i radno mjesto
asistenta, (m/l) za znanstveno podruðje druitvenih znanosti, potje informacijike i
komunikacijske znanosti, grupa predmeta vezana uz programsko inZenjerstvo i anãtizu i
razroj programa na Katedri za ranroj informacijskih sustava (zamjena za privremeno
nenazoënog djetatnika) i ponovno raspisivanje natjeðaja

referentica: Tatjana Zrinski, univ.spec.iur.

19. Ostala pitanja

DEK
Prof.dr.sc.


