
 
Dnevni red za 229. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 228. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. rujna 2019. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 
4. Godišnja Samoanaliza Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 

u Zagrebu za 2018. godinu 
5. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 

znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 
1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 

izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

6. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Doc. dr. sc. IGOR DEJANOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Dr. sc. DARIA JURETIĆ PERIŠIĆ, mag. ing. oecoing., znanstvena novakinja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

8. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
suradničko zvanje i radno mjesto po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju 

9. Prijedlog Izvedbenog programa izbornog kolegija Kemijski senzori i biosenzori na 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. MARKO RACAR, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. DAJANA MIKIĆ, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. IVANA PANŽIĆ, mag. chem., asistentica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb 
12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. MARTIN GOJUN, mag. ing. oecoing., asistent – doktorand Hrvatske zaklade za 

znanost 
13. Izvješće o ocjeni rada asistenata, znanstvenih novaka, doktoranada i 

poslijedoktoranada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

14. Prijedlog Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

15. Razno 
 
 
 
 


