Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/8
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐70
Rijeka, 25. rujna 2015.

ZAPISNIK
s 11. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane
25. rujna 2015., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
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Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Siniša Družeta
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred., zamjenik predstavnice nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novak Goran Mauša, dipl. ing., predstavnik asistenata i viših asistenata
Žarko Burić, mag. ing., predstavnik zaposlenika
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Marko Perčić, dipl.ing., zamjenik predstavnika studenata poslijediplomskih studija
Maja Forempoher‐Škuver, dipl.ing., predstavnica studenata poslijediplomskih studija
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike
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32.
33.
34.

Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Lovro Štic, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Ljubomir Pozder
Petar Topljak
Teodora Milošević
Šimun Rogoznica
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35. Emil Rubinić
36. Matej Raguzin

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Dekan je obavijestio da je znanstveni novak Goran Mauša novi član Vijeća u svojstvu predstavnika
asistenata i viših asistenata koji nisu poslijediplomandi na Fakultetu. Dosadašnje članice znanstvene
novakinje Nicoletta Saulig i Andrea Andrijašević su doktorirale te više nisu članice Vijeća. Nakon
izvršene verifikacije članovi Vijeća pozdravili su ga pljeskom.
U nastavku, Dekan je ukratko upoznao članove Vijeća sa životopisom profesora, članova Vijeća, koji od
1. listopada 2015. odlaze u mirovinu, a oni su: prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, prof. dr. sc. Juraj Šimunić
i prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec. Članovi Vijeća pozdravili su ih pljeskom, kao i mr. sc. Antuna Soka, prof.
v. š. koji također odlazi u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. srpnja 2015.*
2. Izvješća Dekana za mjesec srpanj 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 18. rujna 2015.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Dario Matika, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju;*
3.1.2. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike,
Gordan Šegon, mag. ing. elektrotehnike, Nikola Turk, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.3. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike,
Gordan Šegon, mag. ing. elektrotehnike, Nikola Turk, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.4. Tea Marohnić, dipl. ing. strojarstva, Slavko Milošević, mag. ing. strojarstva, Marko Perčić,
mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.5. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike,
Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.6. Leila Luttenberger, mag. ing. elektrotehnike, Ingrid Sterpin, mag. ing. elektrotehnike, izbor
u suradničko zvanje asistent;*
3.1.7. Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike, Teo Manojlović, mag. ing. računarstva, Diego
Sušanj, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.8. Ivan Ivakić, mag. informatike, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač .*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, dipl. ing. matematike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Promjena nositelja predmeta.
3.5. Povjeravanje održavanja nastave.
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2014./15.*
3.7. Razno.
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 18. rujna 2015.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Paola Blecicha;*
4.1.2. dr. sc. Viktora Dragičevića;*
4.1.3. dr. sc. Renea Prenca;*
4.1.4. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza.*
4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Marijana Cukrova, mag.
ing. mech.*
4.3. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2015./16.*
4.4. Razno.
5. Imenovanje voditelja katedri i laboratorija do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.–
2015./16.:
5.1. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za elektroenergetiku.*
5.2. Imenovanje voditelja katedre i laboratorija na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.*
5.3. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za računarstvo.*
5.4. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za termodinamiku i energetiku.*
6. Prijedlog kandidata za člana Savjeta Sveučilišta u Rijeci iz redova nastavnika u znanstveno‐
nastavnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. srpnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 10. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
23. srpnja 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec srpanj 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec srpanj 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 18. rujna 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice
održane 18. rujna 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Dario Matika, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u naslovno znanstveno‐
nastavno zvanje.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Petrović (FER, Zagreb),
prof. dr. sc. Juraj Šimunić i prof. dr. sc. Zdenko Kovačić (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Darija Matiku,
dipl. ing. strojarstva u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Automatizacija i robotika.
Odluka o izboru proslijedit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.2. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike,
Gordan Šegon, mag. ing. elektrotehnike, Nikola Turk, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Neven Bulić, izv. prof. dr.
sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Gordana Šegona, mag. ing.
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenika kojega će mijenjati, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Nevena Bulića.
3.1.3. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike,
Gordan Šegon, mag. ing. elektrotehnike, Nikola Turk, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Neven Bulić, izv. prof. dr.
sc. Viktor Sučić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Nikolu Turka, mag. ing. elektrotehnike
u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu
granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Nevena Bulića.
3.1.4. Tea Marohnić, dipl. ing. strojarstva, Slavko Milošević, mag. ing. strojarstva, Marko Perčić,
mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, prof. dr. sc.
Gordana Marunić i prof. dr. sc. Božidar Križan te se izabire Teu Marohnić, dipl. ing. strojarstva u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu
Opće strojarstvo (konstrukcije).
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Roberta Basana.
3.1.5. Sebastijan Blažević, mag. ing. elektrotehnike, Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike,
Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dubravko Franković, izv.
prof. dr. sc. Srđan Skok i izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP) te se izabire Vladimira Frankija, dipl.
ing. elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića.
3.1.6. Leila Luttenberger, mag. ing. elektrotehnike, Ingrid Sterpin, mag. ing. elektrotehnike, izbor
u suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dubravko Franković, prof.
dr. sc. Juraj Šimunić i izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP) te se izabire Ingrid Sterpin, mag. ing.
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Dubravka Frankovića.
3.1.7. Damir Malnar, dipl. ing. elektrotehnike, Teo Manojlović, mag. ing. računarstva, Diego
Sušanj, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, prof. dr. sc. Željko
Jeričević i doc. dr. sc. Kristijan Lenac te se izabire Diega Sušnja, mag. ing. računarstva u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna
inteligencija.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Kristijana Lenca.
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3.1.8. Ivan Ivakić, mag. informatike, izbor u naslovno nastavno zvanje predavač.
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u naslovno nastavno zvanje
predavač.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, doc. dr. sc.
Kristijan Lenac i prof. dr. sc. Sven Lončarić (FER, Zagreb) te se izabire Ivana Ivakića, mag. informatike
u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna inteligencija.
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, dipl. ing. matematike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
izvanredni profesor.
Na share‐portal je postavljeno izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Nelide Črnjarić‐Žic, dipl. ing.
matematike, na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Dean Crnković (Odjel za
matematiku, Rijeka), izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka) i prof. dr. sc.
Miljenko Marušić (PMF – Matematički odsjek, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Nelide Črnjarić‐Žic, dipl.
ing. matematike na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje
Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika, za rad na
Zavdu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Informacijski sustavi, za rad na
Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
2. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
3. Prof. dr. sc. Ivan Petrović (FER, Zagreb)
Prodekanica za nastavu objasnila je da se radi o razvojnom radnom mjestu za znanstvenika povratnika
za koje je Sveučilište u Rijeci izdalo suglasnost.
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ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na
Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
2. Prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split)
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Hidromehanika plovnih i
pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
3. Prof. dr. sc. Nastia Degiuli (FSB, Zagreb)
3.4. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za tehničku mehaniku vrši se promjena nositelja predmeta Statika (45+30, 6
ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako da će umjesto dosadašnjeg
nositelja prof. dr. sc. Josipa Brnića, novi nositelji biti prof. dr. sc. Josip Brnić i doc. dr. sc. Marino Brčić.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za tehničku mehaniku vrši se promjena nositelja predmeta Čvrstoća
konstrukcija I (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako da
će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Josipa Brnića, novi nositelji biti prof. dr. sc. Josip Brnić i
doc. dr. sc. Marino Brčić.
3.5. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Plovnost i stabilitet broda (45+45, 7 ECTS), u 5. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Bruno Čalić, povjerava v. asist. dr. sc.
Antonu Turku.
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ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Stabilitet broda u eksploataciji (45+30, 5 ECTS), u 3. semestru diplomskog
sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Bruno Čalić, povjerava v. asist. dr. sc.
Antonu Turku.
ODLUKU 3
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Brodske forme ST (30+30, 7 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog stručnog
studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Bruno Čalić, povjerava v. asist. dr. sc. Antonu
Turku.
ODLUKU 4
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Osnove gradnje broda (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, povjerava v. asist. dr.
sc. Damiru Koliću.
ODLUKU 5
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Metodologija gradnje plovnih objekata (30+30, 5 ECTS), u 1. semestru
diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, povjerava
v. asist. dr. sc. Damiru Koliću.
ODLUKU 6
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Tehnološki proces gradnje broda (45+15, 6 ECTS), u 1. semestru diplomskog
sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, povjerava v. asist. dr.
sc. Damiru Koliću.
ODLUKU 7
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Upravljanje projektima u brodogradnji (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru
diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, povjerava
v. asist. dr. sc. Damiru Koliću.
ODLUKU 8
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Tehnologija brodogradnje I (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog
stručnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, povjerava v.
asist. dr. sc. Damiru Koliću.
ODLUKU 9
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja, do najviše jedne trećine, iz predmeta Osnivanje plovnih objekata I (45+15, 5 ECTS), u 3.
semestru diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Bruno Čalić,
povjerava Robertu Grubiši, pred.
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O D L U K U 10
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja, do najviše jedne trećine, iz predmeta Osnivanje plovnih objekata II (15+45, 5 ECTS), u 4.
semestru diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Bruno Čalić,
povjerava Robertu Grubiši, pred.
O D L U K U 11
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja, do najviše jedne trećine, iz predmeta Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV
(30+15, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje te predmeta Gradnja
i održavanje malih plovnih objekata (30+30, 5 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog stručnog studija
brodogradnje, kojih je nositelj prof. dr. sc. Roko Dejhalla, povjerava istaknutom stručnjaku bez izbora
u zvanje Romanu Pičuljanu, dipl.ing.
O D L U K U 12
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Modeliranje procesnih informacijskih sustava (30+30, 5 ECTS), u 5. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija računarstva, kojega je nositelj izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, povjerava mr. sc.
Branki Dobraš, v. pred.
O D L U K U 13
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Elektrotehnika (30+15, 5 ECTS), u 1. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva i
brodogradnje, kojega je nositelj doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, povjerava poslijedoktorandici dr. sc.
Andreji Andrijašević.
O D L U K U 14
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Osnove elektrotehnike I (45+45, 7 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
elektrotehnike, kojega je nositelj doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, povjerava poslijedoktorandici dr. sc.
Andreji Andrijašević.
O D L U K U 15
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Planiranje i upravljanje proizvodnjom (30+15, 4 ECTS), u 5. semestru
preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Tonči Mikac i prof. dr.
sc. Milan Ikonić, povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
O D L U K U 16
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Organizacija i ekonomika (30+15, 4 ECTS), u 3. semestru preddiplomskih
stručnih studija strojarstva i brodogradnje te 5. semestru preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike, kojega su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava v. asist.
dr. sc. Samiru Žicu.
O D L U K U 17
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Organizacija i upravljanje proizvodnjom (45+15, 4 ECTS), u 5. semestru
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preddiplomskog stručnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Tonči Mikac i prof. dr. sc.
Milan Ikonić, povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
O D L U K U 18
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Projektiranje proizvodnih sustava (30+30, 5 ECTS), u 3. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Tonči Mikac i prof. dr. sc. Milan Ikonić,
povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
O D L U K U 19
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Organizacija proizvodnje (30+30, 5 ECTS), u 1. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Tonči Mikac i prof. dr. sc. Milan Ikonić,
povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Sandru Dobovičeku.
O D L U K U 20
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Tehnička logistika (30+30, 4 ECTS), u 1. semestru diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Neven Lovrin, povjerava poslijedoktorandu dr. sc.
Željku Vrcanu.
O D L U K U 21
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Elementi strojeva I (45+15, 6 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog stručnog studija
strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Neven Lovrin, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Željku
Vrcanu.
O D L U K U 22
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Konstrukcijski elementi II (45+45, 7 ECTS), u 5. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Boris Obsieger, povjerava v. asist. dr. sc. Branimiru
Rončeviću.
O D L U K U 23
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje
predavanja iz predmeta Matematika I (45+45, 7 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija računarstva, kojega je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava mr. sc. Katici
Jurasić, v. pred.
O D L U K U 24
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje
predavanja iz predmeta Matematika I (45+45, 7 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija brodogradnje, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava mr. sc. Meliti Štefan‐
Trubić, pred.
O D L U K U 25
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika I (45+45, 7 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava mr. sc. Meliti Štefan‐
Trubić, pred.
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O D L U K U 26
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika I (45+45, 7 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava dr. sc. Ivanu Dražiću,
pred.
O D L U K U 27
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska matematika R (30+30, 5 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija računarstva, kojega su nositeljice prof. dr. sc. Senka Maćešić i izv. prof. dr. sc.
Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava v. asist. dr. sc. Loredani Simčić.
O D L U K U 28
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska matematika R (30+30, 5 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija računarstva, kojega su nositeljice prof. dr. sc. Senka Maćešić i izv. prof. dr. sc.
Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava mr. sc. Katici Jurasić, v. pred.
O D L U K U 29
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska matematika ET (30+45, 7 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog
sveučilišnog studija elektrotehnike, kojega je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava
mr. sc. Meliti Štefan‐Trubić, pred.
O D L U K U 30
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska matematika (30+45, 7 ECTS), u 1. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava dr. sc. Ivanu
Dražiću, pred.
O D L U K U 31
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Inženjerska matematika (30+45, 7 ECTS), u 1. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava mr. sc.
Meliti Štefan‐Trubić, pred.
O D L U K U 32
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Numerička i stohastička matematika (30+30, 6 ECTS), u 1. semestru
diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, kojega su nositelji izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic i
doc. dr. sc. Bojan Crnković, povjerava dr. sc. Ivanu Dražiću, pred.
O D L U K U 33
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja, do
najviše jedne trećine, iz predmeta Tehnika klimatizacije i automatska regulacija (45+15, 5 ECTS), u 3.
semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva, kojega je nositelj doc. dr. sc. Igor Wolf, povjerava
Damiru Žaji, v. pred.
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O D L U K U 34
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Energetska postrojenja (30+30, 4 ECTS), u 3. semestru diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike,
kojega je nositelj prof. dr. sc. Vladimir Medica, povjerava v. asist. dr. sc. Igoru Bonefačiću.
O D L U K U 35
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje nastave iz predmeta
Projekt II – Termoenergetska postrojenja (0+30, 5 ECTS), u 3. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj doc. dr. sc. Vladimir Glažar, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru Dragičeviću.
O D L U K U 36
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje nastave iz predmeta
Projekt II – Toplinske turbine (0+30, 5 ECTS), u 3. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva,
kojega je nositelj prof. dr. sc. Vladimir Medica, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Vedranu Mrzljaku.
O D L U K U 37
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Toplinski strojevi i uređaji II (30+15, 5 ECTS), u 5. semestru preddiplomskog stručnog studija strojarstva,
kojega je nositelj doc. dr. sc. Tomislav Senčić, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Vedranu Mrzljaku.
3.6. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2014./15.
Članovima Vijeća su putem share‐portala na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom
semestru ak. god. 2014./15.
3.7. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da su na web stranici Fakulteta postavljeni
rasporedi održavanja nastave, koja započinje u ponedjeljak 28. rujna 2015., kao i termini ispitnih
rokova. Također je obavijestila da u petak 9. listopada 2015., zbog Dana neovisnosti, neće biti nastave,
ali nastavnici su dužni neodržanu nastavu odraditi tijekom semestra.
U nastavku, prodekanica je upoznala članove Vijeća s rezultatima upisa u 1. godinu preddiplomskih
sveučilišnih i stručnih studija nakon završetka jesenskog upisnog roka. Popunjenost kvota iznosi oko
90%.
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Livio Šušnjić i prof. dr. sc. Željko Jeričević.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 18. rujna
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 11. sjednice održane 18. rujna 2015. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Jasna
Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za:
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4.1.1. dr. sc. Paola Blecicha;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bernard Franković (predsjednik), prof.
dr. sc. Anica Trp (član) i prof. dr. sc. Antun Galović (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Paola Blecicha
izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
4.1.2. dr. sc. Viktora Dragičevića;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Medica (predsjednik), prof.
dr. sc. Zmagoslav Prelec (član) i prof. dr. sc. Danijel Rolph Schneider (član, Fakultet strojarstva i
brodogradnje, Zagreb) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr.
sc. Viktora Dragičevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.1.3. dr. sc. Renea Prenca;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dubravko Franković (predsjednik), izv.
prof. dr. sc. Alfredo Višković (član) i prof. dr. sc. Igor Kuzle (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Zagreb) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Renea Prenca
izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika.
4.1.4. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), doc. dr.
sc. Dario Iljkić (član) i prof. dr. sc. Dražen Živković (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Sunčanu Smokvina Hanza izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Marijana Cukrova,
mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Marijana Cukrova, mag. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Model implementacije sustava morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik
2. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić – član
3. Doc. dr. sc. Dean Bernečić – član (Pomorski fakultet u Rijeci)
4.3. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2015./16.
Na share‐portal Fakultetskog vijeća postavljeno je Izvješće Povjerenstva za razgovor s pristupnicima te
Popis pristupnika za upis na poslijediplomske sveučilišne (dokotrske) studije u ak. god. 2015./16.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za upis svih pristupnika.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditelja sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Božidara
Križana i Izvješća Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na sveučilišni poslijediplomski (doktorski)
studij vrši se upis svih pristupnika na prvu godinu prema tabeli danoj u prilogu ove odluke.
Upisi na prvu godinu sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u ak. god. 2015./16. bit će
održani u razdoblju od 28. rujna do 2. listopada 2015.
U prilogu Zapisnika dan je Popis pristupnika za upis na prvu godinu sveučilišnih poslijediplomskih
(doktorskih) studija u ak. god. 2015./16. (Prilog 1).
Prodekanica za znanstvenu djelatnost zatražila je od mentora koji uskoro odlaze u mirovinu da
pristupnicima imenuju još jednog mentora te prijedlog dostave do iduće sjednice. Također je najavila
da će biti održani naknadni upisi na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij.
4.4. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je nositelje potpora Sveučilišta u Rijeci da su
financijska sredstva stigla na račun Fakulteta te da ih treba utrošiti do 31. prosinca 2015.
Dekan je obavijestio da se na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci raspravljalo o politici korištenja
proračunskih sredstava za usavršavanje znanstvenih novaka kao razvojnih radnih mjesta na Sveučilištu
u Rijeci. Dokument Politika (policy) postavljen je na share‐portal Fakultetskog vijeća, a sve primjedbe i
komentari mogu se poslati izv. prof. dr. sc. Viktoru Sučiću tijekom sljedećeg tjedna.

Ad 5.) Imenovanje voditelja katedri i laboratorija do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.–
2015./16.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljeni prijedlozi zavoda za imenovanje voditelja katedri
i laboratorija.
5.1. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za elektroenergetiku.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za elektroenergetiku imenuje se doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića voditeljem
Katedre za opću elektrotehniku, umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Jurja Šimunića, od 1.
listopada 2015. do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. – 2015./16.
5.2. Imenovanje voditelja katedre i laboratorija na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu imenuje se prof. dr. sc. Nevena Lovrina
voditeljem Katedre za prijenosnike snage i transportna sredstva, umjesto dosadašnje voditeljice prof.
dr. sc. Dubravke Siminiati, od 1. listopada 2015. do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. –
2015./16.
ODLUKU 2
Temeljem prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu imenuje se doc. dr. sc. Gorana Gregova
voditeljem Laboratorija za hidrauliku i pneumatiku, umjesto dosadašnje voditeljice prof. dr. sc.
Dubravke Siminiati, od 1. listopada 2015. do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. – 2015./16.
5.3. Imenovanje voditelja laboratorija na Zavodu za računarstvo.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za računarstvo imenuje se doc. dr. sc. Jonatana Lergu voditeljem
Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija, umjesto dosadašnjeg voditelja mr. sc. Antuna
Soka, prof. v. š., od 1. listopada 2015. do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. – 2015./16.
5.4. Imenovanje voditelja katedre na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku imenuje se prof. dr. sc. Tomislava
Mrakovčića voditeljem Katedre za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša, umjesto
dosadašnjeg voditeljia prof. dr. sc. Zmagoslava Preleca, od 1. listopada 2015. do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2013./14. – 2015./16.

Ad 6.) Prijedlog kandidata za člana Savjeta Sveučilišta u Rijeci iz redova nastavnika u znanstveno‐
nastavnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti.
Dekan je upoznao članove Vijeća s Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci o provedbi postupka
kandidiranja i prikupljanja prijedloga za izbor člana Savjeta Sveučilišta u Rijeci iz znanstvenog područja
tehničkih znanosti kao i s dosadašnjim članovima Savjeta. Svake dvije godine biraju se novi članovi, a
članovi iz područja tehničkih znanosti biraju se naizmjenično s Pomorskog, Građevinskog i našega
fakulteta. Obzirom da se ove godine predlaže član Savjeta s našega fakulteta, Dekan je iznio prijedlog
da se kandidira prof. dr. sc. Jasnu Prpić‐Oršić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem Odluke o provedbi postupka kandidiranja i prikupljanja prijedloga za izbor člana Sveučilišnog
Savjeta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, koju je donio Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 80.
sjednici održanoj 23. lipnja 2015., predlaže se prof. dr. sc. Jasnu Prpić‐Oršić kandidatkinjom za izbor
člana sveučilišnog Savjeta iz redova nastavnika u znanstveno‐nastavnom zvanju za znanstveno
područje Tehničke znanosti.
Odluka će biti prosljeđena Izbornom povjerenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata.
Odluka, kratak životopis kandidatkinje s opisom znanstvenog i stručnog rada te izjava o prihvaćanju
kandidature bit će dostavljeni Izbornom povjerenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor
članova Savjeta Sveučilišta u Rijeci.

Ad 7.) Razno.
Prorektor za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Zlatan Car održao je kratku prezentaciju
projekta Centar tehničkih znanosti sjevernog Jadrana te iznio kratko izvješće o trenutnom statusu
projekta uz naglasak da postoje indikatori za praćenje provedbe projekta. Prezentacija će biti
postavljena na share‐portal Fakultetskog vijeća. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Albert Zamarin,
Dekan, prof. dr. sc. Zlatan Car i prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec.
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da se u Službu nabave i
komercijale mogu dostaviti zahtjevi za tiskanje vizit karti. Također, do kraja listopada 2015. treba
napraviti procjenu nabavke opreme po zavodima, a u svrhu izrade Plana nabave.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević nadovezao se na prethodnu obavijest te rekao da
treba napraviti procjenu nabavke računalne opreme po zavodima. U nastavku, obavijestio je da smo u
fazi testitanja softwarea vezanog za nastavu koji se odnosi se na ispravljanje i ocjenjivanje ispita
pomoću skenera te da će do početka ljetnog semestra biti opremljen novi kabinet I4. Također je
obavijestio da je Fakultet kupio akademsku verziju Lab Viewa s neograničenim brojem licinci.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:40 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

POPIS PRISTUPNIKA ZA UPIS NA PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH
POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA U AK. GOD. 2015./16.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 16. rujna 2015.
Popis pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2015./16.
Red.
br.

Prezime i ime

Godina
rođenja

Završeni
fakultet

Trajanje
studija
(godina)

God.
dipl.

Srednja
ocjena

Zaposlenje

Plaća
troškove

Modul

Voditelj
modula

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
1.

Đurđević Dinko

1991.

2.
3.

Gljušćić Petar
Jurjević Milan

1987.
1986.

4.

Katić Jelena

1985.

5.
6.
7.
8.

Ljubek Robert
Šimić Sanjin
Tomašić Neven
Vujnović Vedran

1998.
1989.
1976.
1988.

Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Zagreb
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Filozofski fakultet - Matematika i
fizika, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka

Da

2

V. Medica

4,68
3,82

Energetski institut Hrvoje
Požar, Zagreb
X.I.M.A.R. d.o.o., Rijeka
Energo d.o.o., Rijeka

Da
Da

5
3

N. Lovrin
J. Brnić

2010.

3,63

O.Š. F. Franković, Rijeka

Da

2

V. Medica

2
2
5
2

2015.
2014.
2001.
2012.

4,14
4,14
3,81
4,50

PLI d.o.o, Varaždin
SAIPEM, Rijeka
HARA d.o.o., Rijeka
-

Da
Da
Da
Zn. novak *

2
1
1
5

V. Medica
G. Cukor
G. Cukor
N. Lovrin

5
2

2004.
2001.
2014.

3,33
4,86
4,00

Politehnika Pula
Elektroistra Pula
Veleučilište u Karlovcu

Da
Da
Da

1
2
2

S. Vlahinić
D. Franković
D. Franković

2

2015.

4,40

2
2

2011.
2012.

5

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Elektrotehnike
1.
2.
3.

Grbac Babić Sanja
Mišković Davor
Žugčić Filip

1979.
1956.
1990.

Facolta di Ingegneria, Padova
FER, Zagreb (mr. sc.)
Tehnički fakultet, Rijeka

* ako zadovolji na natječaju HZZ
Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo
2 - Termoenergetika
3 - Računarska mehanika
4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata
5 - Konstruiranje u strojarstvu
6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 - Elektroničko-informacijski sustavi
2 - Elektroenergetika i nove tehnologije

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 16. rujna 2015.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i
Interdisciplinarnih znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2015./16.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bodovi
Ime i prezime
Tomašić Neven
Gljušćić Petar
Vujnović Vedran
Ljubek Robert
Đurđević Dinko
Jurjević Milan
Katić Jelena

Modul
1
5
5
2
2
3
2

Predloženi mentor
B. Smoljan
S. Zelenika
M. Franulović
B. Pavković, V. Medica
B. Franković
Z. Čarija
K. Lenić

Voditelj modula
G. Cukor
N. Lovrin
N. Lovrin
V. Medica
V. Medica
J. Brnić
V. Medica

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

21,67
27,76
26,5
24,00
23,50
21,74
20,41

10
-

-

25
25
25
25
25
25
25

10
10
10
10
10
10
10

66,67
62,76
61,5
59,00
58,50
56,74
55,41

Pristupnik Šimić Sanjin nije pristupio motivacijskom razgovoru.

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo
2- Termoenergetika
3 - Računarska mehanika
4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata
5 - Konstruiranje u strojarstvu
6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 30 studenata

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 16. rujna 2015.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2015./16.

Red.
br.
1.
2.
3.

Bodovi
Ime i prezime

Modul

Mišković Davor
Žugčić Filip
Grbac Babić Sanja

2
2
1

Predloženi
mentor

Voditelj modula

V. Komen
D. Franković
T. Galinac Grbac

D. Franković
D. Franković
S. Vlahinić

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 – Elektroničko-informacijski sustavi
2 – Elektroenergetika i nove tehnologije
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 10 studenata

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

29
20
15,31

5,25
2,50

-

25
25
25

10
10
10

69,25
55,00
52,81

