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odluka bľoj: 15/353. ak. god.2021.ĺ2022.

U skladu s člankom 28. Statuta Geodetskog ťakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pľočišćeni tekst
2017.), članka 105. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03,
l05l04. i 174104)' a vezano na ělanke 2. i 3' odluke Rektorskog zbora Republike Hrvatske o
obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za pĺvi izbor u znanstveno-nastavna zvanja,
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129105.) i prijedloga Stručnog povjeľenstva, dekan
Fakulteta, donosi

ODLUKU

o utvľđĺvanju teme i teľmina odľžavanja nastupnog pľedavanja

I.

Prihvaća se prijedlog Struěnog povjeľenstva o naslovu teme i terminu održavanja nastupnog
predavanja.

II.
Tema nastupnog predavanja je

,rNeodľeđeni integľal ĺ svojstva''

III.

Nastupno predavanje pod nazivom iz točke II. ove odluke, odrŽat će pristupnica dľ. sc. Sanja
Friganović rvezano uz postupak prvog izbora na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom
zvĄu docent u znanstvenom području: Priľodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika u
Katedri za matematiku i fiziku Zavoda za geomat1ku na Gęodetskom fakultętu Sveučilišta u
Zagrebu.

IV.

Nastupno predavanje bit ćę odrŽano u petak, 29. 10. 2021. s početkom u 18:30 sati u
pľedavaonici 119/I. kat pľed Stručnim povjeľenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Iva Kodrnja, Geodętski fakultet Sveučilišta uZagrebu, predsjednik

2. akad' Goran Muić, Priľodoslovno matematički ťakultet Matematiěki odsjek
Sveuěilišta u Zagrebu, član

3. dr' sc. Željka Milin Šipuš' Prirodoslovno matematički fakultet _ Matematički odsjek
Sveučilišta u Zagrebu, ěIan

te nastavnicima i studentima Geodetskog fakulteta Sveučilišta uZagrebu.



v

Struěno povjerenstvo iz točke IV. ove odlukę daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju koje
sę obnavezno prilaŽe izvješću i pľijedlogu Struěnog povjerenstvazaizbor pristupnika.

odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mreŽnoj stľanici Fakulteta.
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