Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/16‐01/1
URBROJ: 2170‐57‐01‐16‐30
Rijeka, 29. siječnja 2016.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
29. siječnja 2016., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 doc. dr. sc. Neven Bulić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Josip Brnić
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
10. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
11. Prof. dr. sc. Bernard Franković
12. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
13. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
14. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
15. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
16. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
17. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
18. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
19. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
21. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
22. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
23. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
24. Prof. dr. sc. Luka Sopta
25. Prof. dr. sc. Nino Stojković
26. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
27. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
28. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
29. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
30. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
31. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
32. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
33. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
34. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
35. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Maja Forempoher‐Škuver, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Marko Mesarić
Teodora Milošević
Ljubica Pavlović

NISU BILI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
Prof. dr. sc. Milan Ikonić – BO
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Nikola Anđelić, mag. ing.
Daniel Morožin
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24. Ljubomir Pozder
25. Matej Raguzin
26. Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
U nastavku, Dekan je obavijestio da je naša djelatnica Radojka Praprotnik preminula 3. siječnja 2016.,
a sahranjena je 5. siječnja 2016. na groblju Jelenje. Radila je kao tajnica na Zavodu za termodinamiku i
energetiku i Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. Članovi Vijeća minutom šutnje odali su joj posljednju
počast.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 22. siječnja 2016.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, Slavko Milošević, mag. ing. strojarstva, Marko Perčić,
mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, Mateo Kirinčić, mag. ing. strojarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.3. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, Gordan Šegon, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.*
3.2. Promjena nositelja predmeta.
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Ozrena Bukovca;
4.1.2. dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Borisa Delača, dipl. ing.*
4.4. Razno.
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 15. siječnja 2016.*
5.1. Prijedlog recenzenata.*
6. Razno.
Tematska točka:
Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana (izvješće i sljedeći koraci)*
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TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
18. prosinca 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 22. siječnja 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice
održane 22. siječnja 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Andrej Borić, mag. 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
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marunić, prof.
dr. sc. Saša Zelenika i prof. dr. sc. Neven Lovrin te se izabire Marka Perčića, mag. 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 prof. dr. sc. Sašu Zeleniku.
3.1.2. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, Mateo Kirinčić, 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
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc.
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Bernard Franković te se izabire Matea Kirinčića, mag. 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
Procesno energetsko strojarstvo.
Mentoricom se imenuje prof. dr. sc. Anicu Trp.
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3.1.3. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, Gordan Šegon, 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, 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, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Nevena Bulića.
3.2. 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 brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije vrši se promjena nositelja
predmeta Brodske forme (30+45, 6 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Bruna Čalića, novi nositelji biti
prof. dr. sc. Bruno Čalić i doc. dr. sc. Anton Turk.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije vrši se promjena nositelja
predmeta Hidrostatika broda (30+30, 6 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija
brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Bruna Čalića, novi nositelji biti
prof. dr. sc. Bruno Čalić i doc. dr. sc. Anton Turk.
ODLUKU 3
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije izborni predmet Oprema
malih plovnih objekata (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje,
čiji je nositelj doc. dr. sc. Tin Matulja, neće se izvoditi u ak. god 2015./2016.
ODLUKU 4
Temeljem dopisa Zavoda za elektroenergetiku vrši se promjena nositelja predmeta Elektroenergetika
CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
elektrotehnike, tako da će umjesto dosadašnjih nositelja izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića i doc. dr. sc.
Dubravka Frankovića, novi nositelj biti doc. dr. sc. Dubravko Franković.
ODLUKU 5
Temeljem dopisa Zavoda za termodinamiku i energetiku vrši se promjena nositelja predmeta Osnove
energetike CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
strojarstva, tako da će nositelji biti prof. dr. sc. Kristian Lenić i doc. dr. sc. Vladimir Glažar.
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3.3. 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 Hidrodinamika plovnih objekata I (45+45, 8 ECTS), u 6. semestru
preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Roko Dejhalla,
povjerava v. asist. dr. sc. Dunji Legović.
ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Brodski propulzori (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Roko Dejhalla, povjerava v. asist. dr. sc. Dunji Legović.
ODLUKU 3
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Transportni sustavi (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Neven Lovrin, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Željku
Vrcanu.
ODLUKU 4
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Elementi strojeva I BG (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija
brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Neven Lovrin, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Željku
Vrcanu.
ODLUKU 5
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Osnove konstruiranja (30+15, 4 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
elektrotehnike, kojega je nositelj prof. dr. sc. Saša Zelenika, povjerava poslijedoktorandici dr. sc.
Kristini Marković.
ODLUKU 6
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Osnove konstruiranja (30+15, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
računarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Saša Zelenika, povjerava poslijedoktorandici dr. sc. Kristini
Marković.
ODLUKU 7
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Energetski sustavi (30+30, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj doc. dr. sc. Vladimir Glažar, povjerava v. asist. dr. sc. Igoru Bonefačiću.
ODLUKU 8
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Energetski i procesni uređaji (45+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva,
kojega je nositelj prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru Dragičeviću.
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ODLUKU 9
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Inženjerstvo zaštite okoliša (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva,
kojega je nositelj prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru Dragičeviću.
O D L U K U 10
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Brodski pogonski strojevi (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
brodogradnje, kojega je nositelj prof. dr. sc. Vladimir Medica, povjerava v. asist. dr. sc. Ozrenu
Bukovcu.
O D L U K U 11
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje nastave iz predmeta
Projekt I ‐ Energetski i procesni uređaji (0+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru
Dragičeviću.
O D L U K U 12
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja, do
najviše jedne trećine, iz predmeta Plinska tehnika (45+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojega su nositelji prof. dr. sc. Bernard Franković i prof. dr. sc. Kristian
Lenić, povjerava Bojanu Jurdani, v. pred.
O D L U K U 13
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Toplinska mjerenja (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojega je nositelj doc. dr. sc. Igor Wolf, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Paolu Blecichu.
O D L U K U 14
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje predavanja iz predmeta
Toplinski strojevi i uređaji I (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija strojarstva,
kojega je nositelj prof. dr. sc. Vladimir Medica, povjerava poslijedoktorandu dr. sc. Vedranu Mrzljaku.
O D L U K U 15
Prihvaća se prijedlog Zavoda za automatiku i elektroniku te se održavanje predavanja iz predmeta
Digitalna logika (30+30, 6 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva i 4.
semestru preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, kojega je nositelj prof. dr. sc. Viktor
Sučić, povjerava poslijedoktorandici dr. sc. Nicoletti Saulig.
3.4. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je da su na web‐stranici Fakulteta postavljeni preliminarni
rasporedi održavanja nastave u ljetnom semestru te podsjetila nastavnike na obvezu dostave podataka
o studentima koji su stekli pravo izlaska na ispit.
Dekan je obavijestio da Odluka Fakultetskog vijeća o produljenju ugovora o radu nastavnicima kojima
tijekom akademske godine u kojoj su navršili 65 godina života prestaje ugovor o radu zbog odlaska u
mirovinu treba biti potvrđena na Senatu. U nastavku je obavijestio da će tijekom veljače biti izvršena
zamjena ploča u predavaonicama P3 i P4 te učionici U10. Također, započeti će radovi na zamjeni
elektroinstalacija u hali, koji će trajati oko mjesec dana, a nastavljeni će biti u lipnju ove godine.
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 4. sjednice održane 22. siječnja 2016. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Ozrena Bukovca;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje dr. sc. Ozrena Bukovca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ozrena Bukovca u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica ‐ predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Nikola Račić – član (Pomorski fakultet, Split)
3. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić – član
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.1.2. dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Vedrana Mrzljaka u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – član
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica – član (FESB, Split)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing. te doktorska disertacija. Predsjednik Povjerenstva prof.
dr. sc. Tomislav Mrakovčić ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom
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doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost iznijela je prijedlog članova Povjerenstva
za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
(predsjednik), doc. dr. sc. Luka Traven (mentor, Medicinski fakultet, Rijeka), prof. dr. sc.
Julijan Dobrinić (član), prof. dr. sc. Goran Kniewald (član, Institut Ruđer Bošković, Zagreb) i
doc. dr. sc. Siniša Vilke (član, Pomorski fakultet, Rijeka) kojim se pozitivno ocjenjuje
doktorsku disertaciju pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing. pod naslovom Procjena utjecaja
lučkih procesa na okoliš formiranjem okolišnog indeksa.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
2. Doc. dr. sc. Luka Traven – mentor (Medicinski fakultet, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – član
4. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
5. Doc. dr. sc. Siniša Vilke – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 15. veljače 2016. u 11:00 sati u
učionici U1.
4.) Djelovođom se imenuje dr. sc. Vedrana Mrzljaka.
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Borisa Delača, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Borisa Delača, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Borisa Delača, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Optimizacija energetskih sustava nula energetskih zgrada
korištenjem dinamičkih simulacija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Anica Trp – članica
3. Doc. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, Zagreb)
4.4. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je članove Vijeća da je naš fakultet uključen u Plan
reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u 2016. kojega provodi Agencija za znanost i visoko
obrazovanje. Posjet Stručnog povjerenstva predviđen je u razdoblju od 30. svibnja do 3. lipnja 2016.
Dekan je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 26. siječnja 2016., rečeno da
će u lipnju 2016. biti provedena evaluacija sveučilišnih potpora.
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Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 15. siječnja
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i
knjižnicu s 1. sjednice održane 15. siječnja 2016.
5.1. Prijedlog recenzenata.
Predsjednik Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Robert Basan izložio je prijedlog izbora recenzenata za
sveučilišna izdanja udžbenika, a koji je članovima Vijeća dostavljen putem share‐portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu Tehničkoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci izabiru se recenzenti:
 Prof. dr. sc. Dražan Kozak (Strojarski fakultet, Slavonski Brod)
 Prof. dr. sc. Bisreka Runje (FSB, Zagreb)
za sveučilišna izdanja udžbenika Kvaliteta 1, Kvaliteta 2 i Kvaliteta 3 autora prof. dr. sc. Živka Kondića,
prof. dr. sc. Leona Maglića, prof. dr. sc. Duška Pavletića i prof. dr. sc. Ivana Samardžića.

Predsjednik Povjerenstva istaknuo je da će sveučilišna izdanja udžbenika koja će ubuduće biti
prijavljivana morati biti usklađena s Grafičkim standardima Sveučilišta u Rijeci. U raspravu su se uključili
doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac i prof. dr. sc. Roberto Žigulić.

Ad 6.) Razno.
Doc. dr. sc. Sven Maričić obavijestio je članove Vijeća da će gostovati u emisiji HRT‐a Dobro jutro:
Kultura koja će biti prikazana u nedjelju 31. siječnja 2016., a obrađivat će temu istraživanja lokaliteta
riječkog Principija.

Tematska točka:
Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana (izvješće i sljedeći koraci)
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće o projektu Centar tehničkih znanosti
Sjevernog Jadrana. Voditelj projekta prof. dr. sc. Zlatan Car upoznao je članove Vijeća s dosadašnjim
koracima i trenutnim statusom Projekta. Također, naveo je aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti u
narednim mjesecima, a odnose se na pripremu dokumentacije za prijavu projekta čija će provedba
trajati 18 mjeseci. Voditelj projekta CTZSJ skrenuo je pažnju na redovni i izvanredni nadzor koji će biti
provođen tijekom trajanja Projekta te indikatore praćenja njegove provedbe. U raspravu su se uključili
prof. dr. sc. Duško Pavletić, Dekan, izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler, prof. dr. sc. Zlatan Car, prof. dr. sc.
Tomislav Mrakovčić, prof. dr. sc. Roberto Žigulić i izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac.
Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 13:35 sati.
Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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