
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU    
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
V A R A Ž D I N  
U Varaždinu, 03. srpnja 2018. 
 
Na osnovi članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, sazivam 12. sjednicu 
Fakultetskog vijeća za: 

 
UTORAK, 10. srpnja 2018. 

 
 
Sjednica će se održati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, 
Pavlinska 2 s početkom u 10:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
DNEVNI RED: 

 
 
1. Verifikacija zaključaka 11. sjednice FV 

 
2. Informacije dekana 

 
3. Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Promjena nositeljstva i ovlaštenja za izvođenje nastave u ak.god. 2018./19. 
3.2. Izvedbeni plan nastave u ak. god. 2018./19. 
3.3. Prijedlog izvanrednih ispitnih rokova u akademskoj godini 2018./2019. 
3.4. Odluka o uvjetima upisa zadnje godine studija PITUP za ak. god. 2018./19. 
3.5. Informacije o prijavama – upis 1 godine preddiplomskih studija ak. god.2018./19.  

referentica: dr. sc. Renata Mekovec 
 

4. Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij  
referentica: dr. sc. Diana Šimić 
 

5. Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
5.1. Zahtjev prof. dr. sc. Kornelija Rabuzina za znanstveno-stručno usavršavanje 
 referentica: dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 
6. Informacije o poslovanju 

6.1. Zahtjev za produljenje ugovora o radu dr. sc. Bojanu Žugecu 
referent: dr. sc. Vladimir Kovšca 
 

7. Informacije Studentskog zbora FOI-ja 
 

8. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti prijave teme 
doktorskog rada Jurice Hižaka 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 

 
9. Izvješće s javnog razgovora Antonije Bralić 

 referentica: dr. sc. Nina Begičević Ređep 
 

10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nikoli Kadoiću 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 



11. Izvješće o ocjeni doktorskog rada 
11.1. mr. sc. Slaven Smojver  referentica: dr. sc. Diana Šimić 
11.2. Mladen Konecki   referent: dr. sc. Mirko Maleković 

 
12. Izvješće s obrane doktorskog rada  

12.1. Krunoslav Bedi   referentica: dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš 
12.2. Alan Bojić    referent: dr. sc. Ivan Magdalenić 
12.3. mr. sc. Bernard Vukelić  referent: dr. sc. Mirko Maleković 

 
13. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Gorana Oreškog u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti 
 referent: dr. sc. Božidar Kliček 
 

14. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru jednog suradnika u suradničko zvanje i radno 
mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, na projektu “Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i 
suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije” na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava 
 referent: dr. sc. Ruben Picek 
 

15. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provođenje postupka reizbora prof. dr. sc. 
Gorana Bubaša u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – prvi izbor 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

16. Poništavanje natječaja za izbor  
16.1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno 
vrijeme, u sklopu “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba 
novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost i ponovni raspis natječaja 

16.2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje 
tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz mreže 
računala, arhitektura računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za 
informatičke tehnologije i računarstvo i ponovni raspis natječaja 

 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

17. Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor: 
17.1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 

profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze znanja, 
upravljanje znanjem i formalne metode na Katedri za teorijske i primijenjene 
osnove informacijskih znanosti 

17.2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za 
kvantitativne metode 

17.3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za 
grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo 

17.4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanu uz programiranje i baze podataka na Katedri za teorijske i 
primijenjene osnove informacijskih znanosti. 




