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Nagrade i priznanja djelatnicima
Doc. dr. sc.
Ivan Marović
Akademijina
nagrada
mladom
znanstveniku
„Vera
Johanides“ za
2015. godinu.

u znak priznanja za ostvareni zamjetan osobni znanstveni i stručni
napredak te zapaženi doprinos u području koje istražuje tijekom
proteklih pet godina
Nagradu je dobio temeljem natječaja koji je Akademija tehničkih znanosti
Hrvatske provela u 2016. godini. Za znanstvene postignuća u 2015.
godini, u prosincu 2016. godine dobio je i nagradu Zaklade Sveučilišta u
Rijeci, a na svečanosti povodom dana Sveučilišta u Rijeci, održanoj u
svibnju 2016. godine, primio je I Zahvlanicu svečanosti povodom Dana

Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini.
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Prof. dr. sc.
Nevenka
Ožanić
Unaprjeđenje
iz statusa
suradnika u
status člana
Akademije
tehničkih
znanosti
Hrvatske, Odjel
građevinarstva
i geodezije
Unaprjeđenje se temelji na čl. 3 st. 6 Pravilnika o izboru u članstvo HATZa, izvješću Odjela građevinarstva i geodezije te Odluci s 13. sjednice
Predsjedništva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 18. travnja
2016.
Potvrda o statusu člana Akademije uručena joj je 11. svibnja 2016. godine
na 31. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
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Izv. prof. dr.
sc. Barbara
Karleuša i
dr. sc. Paulo
Šćulac
Zahvalnica
Sveučilišta u
Rijeci za
iznimna
postignuća i
zalaganje u
nastavnom
radu
Prijedlog Sveučilištu (temeljem rezultata anketa studenata institucijskog
praćenja u akad. god. 2015./2016.) uputilo je Fakultetsko vijeće te time
podržalo mišljenje Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
Građevinskog fakulteta u Rijeci
Zahvalnice su dobili na svečanosti povodom Dana Sveučilišta u Rijeci
održanoj 17. svibnja 2016. godine.
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Nagrade i priznanja studentima

Marko Lettich
Rektorova nagrada
za izvrsnost na
studiju

Zvonimir Đikić
Vilson Kuqi
Zahvalnice Sveučilišta za sportska
postignuća
Dobitnik zlatne
medalje za osvojeno
ekipno 1. mjesto, na
Svjetskom prvenstvu
u rukometu na
pijesku, Budimpešta

Vrhunski sportaš
u kickboxingu,
dobitnik dviju
brončanih medalja na
Prvenstvu Hrvatske u
disciplinama Light
Concact i Low Kick.

Nagrada za izvrsnost na studiju i priznanja za sportske uspjehe
studentima uručena su na svečanosti povodom Dana Sveučilišta u
Rijeci održanoj 17. svibnja 2016. godine.

