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Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 25. kolovoza 2016. godine 

 
Sjednica je održana na temelju poziva dekana Fakulteta elektroničkim putem.  
 

DNEVNI RED: 
 
1.  Prijedlog za izbor dr. sc. Jana Šnajdera u znanstveno- nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme 

od 5 godina 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 19. 
srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnika kako slijedi:  

 

1.1.  Dr. sc. Jan Šnajder - na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Bojana 
Dalbelo-Bašić, izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku, uz pribavljena 
pozitivna Mišljenja Kolegija Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Povjerenstva 
za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće izabire dr. sc. Jana Šnajdera u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i 
inteligentne sustave.   
 

Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
 

2.  Prijedlog za izbor dr. sc. Vedrana Podobnika u znanstveno- nastavno zvanje izvanredni profesor 
na vrijeme od 5 godina 

 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 19. 
srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnika kako slijedi:  

 

2.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. lipnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 49 od 30. svibnja 
2016. godine, web stranici Fakulteta od 1. lipnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 1. lipnja 2016. godine za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije – 2 izvršitelja, prispjele su prijave 
od dr. sc. Vedrana Podobnika i dr. sc. Lee Skorin-Kapov. 
 

Na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Maja Matijašević i 
prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje koje je 
konstatiralo da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor te pozitivnoga Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće izabire dr. sc. Vedrana Podobnika u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike 
i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije. 
 

Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 

3.  Prijedlog za izbor dr. sc. Lee Skorin-Kapov u znanstveno - nastavno zvanje izvanredni profesor na 
vrijeme od 5 godina 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 19. 
srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnicu kako slijedi:  

 

3.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 1. lipnja 2016. godine, Narodnim novinama br. 49 od 30. svibnja 
2016. godine, web stranici Fakulteta od 1. lipnja 2016. godine i web stranici Euraxessa od 1. lipnja 2016. godine za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije – 2 izvršitelja, prispjele su prijave 
od dr. sc. Vedrana Podobnika i dr. sc. Lee Skorin-Kapov. 
 

Na temelju izvješća Stručnoga povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Maja Matijašević i 
prof. dr. sc. Dinko Begušić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje koje je 
konstatiralo da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor te pozitivnoga Mišljenja Kolegija Zavoda za telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće izabire dr. sc. Leu Skorin-Kapov u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredni profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike 
i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za telekomunikacije.  
 

Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja.  
 
          Dekan 

                   Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r. 


