
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU    
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
V A R A Ž D I N  
U Varaždinu, 06. prosinca 2016. 
 
Na osnovi članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, sazivam 5. sjednicu   
Fakultetskog vijeća za: 
 

UTORAK, 13. prosinca 2016. 
 
Sjednica će se održati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, 
Pavlinska 2 s početkom u 11:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED: 
 
1. Verifikacija zaključaka 4. sjednice FV 

 

2. Konstituiranje Fakultetskog vijeća 
 

3. Informacije dekana 

 

4. Preddiplomski i diplomski studij 
4.1. Donošenje rješenja povodom žalbi studenata 

referentica: dr.sc. Renata Mekovec 
 

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

 

6. Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 

referentica: dr.sc. Nina Begičević Ređep 
 

7. Informacije o poslovanju 

referent: dr.sc. Vladimir Kovšca 
 

8. Informacije Studentskog zbora FOI-a 

 
9. Donošenje Odluke o nagradama i priznanjima za Dan Fakulteta 

referent: dr.sc. Neven Vrček 
 

10. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Snježane Babić u znanstveno zvanje 
znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti 

referent: dr.sc. Goran Bubaš 
 

11. Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane Đurđević Babić za 
izbor u zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti 

referent: dr.sc. Božidar Kliček 
 

12. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Irene Kedmenec u znanstveno nastavno 
zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija za 
grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo 

referentica: dr.sc. Ksenija Vuković 



 
13. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Markusa Schattena u znanstveno 

nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta 
vezanih uz višeagentne sustave na Katedri za teorijske i primijenjene osnove 
informacijskih znanosti 

referent: dr.sc. Mirko Maleković 
 

14. Prihvaćanje teme završnog specijalističkog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu 
rada Vujčić Ivana (MPS) 

referent: dr.sc. Sandro Gerić 
 

15. Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog specijalističkog rada Nikole Budena 
(USIRIS) 

referent: dr.sc. Miroslav Bača 

 
16. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno 

zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz elektroničko i 
mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj 
informacijskih sustava  

referent: dr.sc. Neven Vrček 
 

17. Prijedlog dekanu za raspisivanje natječaja za izbor suradnika u suradničkom zvanju i 
radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija za grupu  
predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri 
za organizaciju 

referentica: Tatjana Zrinski, univ.spec.iur. 
 

18. Ostala pitanja 

 
D E K A N: 

          Prof.dr.sc. Neven Vrček  
 


