
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU    
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
V A R A Ž D I N  
U Varaždinu, 13. veljače 2018. 
 
Na osnovi članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, sazivam 6. sjednicu 
Fakultetskog vijeća za: 

 
UTORAK, 20. veljače 2018. 

 
Sjednica će se održati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, 
Pavlinska 2 s početkom u 12:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED: 
 
 
1. Verifikacija zaključaka 4. i 5. sjednice FV 

 
2. Informacije dekana 

 
3. Preddiplomski i diplomski studij 

3.1. Zahtjevi za demonstraturama 
3.2. Promjene nositeljstava i davanje ovlaštenja za izvođenje nastave u ak. god. 

2017./18. 
3.3. Zahtjev za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Miroslavu Bači za izvođenje nastave na 

FER-u 
3.4. Odluka o sudjelovanju u pokretanju i izvođenju diplomskog studija Vojno vođenje i 

upravljanje  
3.5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave za nastavnike na studiju 

Vojno vođenje i upravljanje 
referentica: dr. sc. Renata Mekovec 

 
4. Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij  

referentica: dr. sc. Diana Šimić 
 

5. Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
5.1. Program rada pristupnice za urednicu časopisa JIOS 
 referentica: dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 
6. Informacije o poslovanju 

6.1. Financijsko izvješće za 2017. godinu 
referent: dr. sc. Vladimir Kovšca 
 

7. CECIIS konferencija 
7.1. Financijsko izvješće CECIIS 2017  

referentica: dr. sc. Valentina Kirinić 
7.2. Poziv za prijedloge novih sekcija i za voditelja/voditeljicu Organizacijskog odbora 

CECIIS 2019 i 2020 
referentica: dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 
8. Informacije Studentskog zbora FOI-ja 

8.1. Davanje suglasnosti na Statut Studentskog zbora FOI-ja 



 
 

9. Izvješće s javnog razgovora  
9.1. Daniel Strmečki  referent: dr. sc. Dragutin Kermek 
9.2. Marko Mijač   referent: dr. sc. Zlatko Stapić 

 
10. Izvješće o ocjeni doktorskog rada Alana Bojića 

 referent: dr. sc. Ivan Magdalenić 
 

11. Imenovanje Stručnog povjerenstava za izbor  
11.1. izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 

11.2. doc. dr. sc. Dijane Oreški u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 

11.3. dr. sc. Ivana Švogora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 

11.4. dr. sc. Katarine Pažur Aničić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 

 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

12. Prijedlog člana Stručnog povjerenstava za izbor izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa 
u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje 
ekonomija 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

13. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Igora Balabana u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti 
 referent: dr. sc. Željko Hutinski 
 

14. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru doc. dr. sc. Renate Mekovec u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti 
 referent: dr. sc. Neven Vrček 
 

15. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i 
radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, 
za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode 
 referent: dr. sc. Tihomir Hunjak 
 

16. Izvješće Stručnog povjeresntva za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i 
na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje 
informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
 referent: dr. sc. Vjeran Strahonja 
 

17. Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru dva suradnika u suradničkom zvanju i radno 
mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne 
platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za razvoj informacijskih 
sustava 
 refrentica: dr. sc. Katarina Tomičić Pupek 
 




