Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/14‐01/2
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐31
Rijeka, 28. veljače 2014.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2013./14., održane 28.
veljače 2014., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1. Dekan, prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Prodekanica, prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
3. Prodekanica, prof. dr. sc. Anica Trp
4. Prodekan, prof. dr. sc. Duško Pavletić
5. Pomoćnik dekana, prof. dr. sc. Juraj Šimunić
6. 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. Goran Cukor
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
11. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
12. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
13. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
14. Prof. dr. sc. Bernard Franković
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
16. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
17. Prof. dr. sc. Božidar Križan
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
19. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
20. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
22. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
24. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
25. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
26. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
27. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
28. Prof. dr. sc. Luka Sopta
29. Prof. dr. sc. Nino Stojković
30. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
31. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
32. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
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33.
34.
35.
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.
62.
63.

Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Izv. prof. dr. sc. Albert Zamarin
Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Ivan Dražić, pred., zamjenik predstavnice nastavnika u nastavnim zvanjima
Neven Munjas, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Vedran Mrzljak, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ivan Pavković
Toni Koraca
Ljubica Pavlović
Emil Rubinić
Filip Stojanac
Diego Sušanj

NISU BILI PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekana, doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
4. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
5. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
6. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
7. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati – sabbatical
8. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
9. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
10. Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić
11. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
12. Izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić – sabbatical
13. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
14. Doc. dr. sc. Tin Matulja
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15.
16.
17.
18.
19.

Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Olga Čerina
Lovro Liverić
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike (bez prava glasa)

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 21. veljače 2014.*
3.1. Raspisivanje natječaja.
3.2. Upisi na izborne skupine i predmete.
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 21. veljače 2014.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Borisa Ljubenkova;
4.1.2. dr. sc. Dunju Matulja.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Ivice Glavana, dipl. ing.*
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije mr. sc. Ervina Čeperića, dipl. ing.
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Igora Poljaka, dipl. ing.*
4.5. Razno.
5. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2013. na Tehničkom fakultetu.*
6. Razno.

TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
31. siječnja 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec siječanj 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće dekana za mjesec siječanj 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 21. veljače 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice
održane 21. veljače 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50%, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika, za rad
na Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
3.2. Upisi na izborne skupine i predmete.
Prodekanica za nastavu ukratko je članovima Vijeća obrazložila prijedloge promjena upisa izbornih
skupina i predmeta na preddiplomskim stručnim i sveučilišnim studijima.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku stavlja se u mirovanje izborna skupina C na
preddiplomskom stručnom studiju strojarstva od ak. god. 2013./2014. te se u svezi s tim predmet
Energetika u procesnoj industriji (45+15, 6 ECTS) u 4. semestru studija, čiji je nositelj prof. dr. sc.
Zmagoslav Prelec, neće izvoditi u ak. god. 2013./2014.
ODLUKU 2
Temeljem prijedloga Zavoda za računarstvo izborni predmet Dijagnostičke metode u medicini II (30+30,
4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva, čija je nositeljica doc. dr. sc.
Marta Žuvić‐Butorac, neće se izvoditi u ak. god. 2013./2014.
Nakon rasprave u koju su se uključili prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, prodekanica za nastavu, dekan, izv.
prof. dr. sc. Zoran Čarija i prof. dr. sc. Željko Jeričević,
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
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ODLUKU 3
Temeljem prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju izborni predmet Osnove
fizike za biomedicinu (30+15, 4 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva,
čija je nositeljica doc. dr. sc. Marta Žuvić‐Butorac, neće se izvoditi u ak. god. 2013./2014.
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu pročitala je članovima Vijeća prijedloge povjeravanja održavanja nastave.
Nakon rasprave u koju su se uključili prof. dr. sc. Juraj Šimunić i prodekanica za nastavu,
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU 1
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, kojeg je nositelj doc. dr. sc. Neven Bulić,
povjerava v. asist. dr. sc. Jonatanu Lergi.
ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Zavoda za automatiku i elektroniku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Automatsko upravljanje (45+30, 7 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija
elektrotehnike, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zlatan Car, povjerava asist. mr. sc. Vesni Krajči.
ODLUKU 3
Prihvaća se prijedlog Zavoda za automatiku i elektroniku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Osnove automatske regulacije (30+30, 7 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike, kojeg je nositelj doc. dr. sc. Neven Bulić, povjerava asist. mr. sc. Vesni Krajči.
ODLUKU 4
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija računarstva, kojeg je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava v. asist. dr. sc.
Loredani Simčić.
ODLUKU 5
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
studija strojarstva, kojeg je nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić, povjerava mr. sc. Meliti Štefan Trubić,
pred.
ODLUKU 6
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje
predavanja iz predmeta Matematika II (45+45, 7 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog
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studija elektrotehnike, kojeg je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava mr. sc. Katici
Jurasić, v. pred.
ODLUKU 7
Prihvaća se prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Mehanika CO (15+15, 6 ECTS), na programima razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
strojarstva i diplomski sveučilišni studij brodogradnje, kojeg su nositelji prof. dr. sc. Josip Brnić i prof. dr.
sc. Roberto Žigulić, povjerava izv. prof. dr. sc. Domagoju Lancu.
ODLUKU 8
Prihvaća se prijedlog Zavoda za automatiku i elektroniku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Automatika CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
elektrotehnike, kojeg je nositelj doc. dr. sc. Neven Bulić, povjerava asist. mr. sc. Vesni Krajči.
ODLUKU 9
Prihvaća se prijedlog Zavoda za automatiku i elektroniku te se održavanje predavanja iz predmeta Signali
i sustavi CO (15+15, 6 ECTS), na programima razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
elektrotehnike i diplomski sveučilišni studij računarstva, kojeg je nositelj izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić,
povjerava v. asist. dr. sc. Jonatanu Lergi.
O D L U K U 10
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika ET CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, kojeg je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic,
povjerava mr. sc. Katici Jurasić, v. pred.
O D L U K U 11
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika sa statistikom CO (15+15, 7 ECTS), na programima razlikovne
edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij strojarstva i diplomski sveučilišni studij brodogradnje,
kojeg je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava Ivanu Dražiću, pred.
O D L U K U 12
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Matematika R CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na
diplomski sveučilišni studij računarstva, kojeg je nositeljica izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic, povjerava
v. asist. dr. sc. Loredani Simčić.
O D L U K U 13
Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Hidrodinamika broda CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za
upis na diplomski sveučilišni studij brodogradnje, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Roko Dejhalla, povjerava v.
asist. dr. sc. Dunji Matulja.
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3.4. Razno.
Prodekanica za nastavu podsjetila je članove Vijeća da u ponedjeljak 3. ožujka 2014. započinje nastava u
ljetnom semestru koju treba održavati prema nastavnom planu te tijekom sljedećeg tjedna treba
zaključiti ispitne rokove.
Dekan je upozorio na neprihvatljivost prakse istovremenog održavanja nastave iz različitih kolegija kao i
odrađivanja cjelokupne nastave od strane asistenata. Također, dekan je obavijestio da će se sredstvima
iz programskih ugovora financirati nabava nastavne laboratorijske opreme u vrijednosti od 1.000.000
kuna. U nastavku je obavijestio da neće biti financiranja vanjske suradnje stoga je apelirao na
racionalnost pri angažiranju vanjskih suradnika kako bi se i sljedeće godine moglo ulagati u nabavu
opreme.
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler upoznao je članove Vijeća s događajem od prethodnog dana kada je na
ispitu jednom studentu, zbog prepisivanja, oduzeo mobitel. U raspravu se uključio predsjednik
Stegovnog povjerenstva za studente prof. dr. sc. Branimir Pavković.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 21. veljače
2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost s 5. sjednice održane 21. veljače 2014. 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. Borisa Ljubenkova;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Ljubenkova.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Borisa Ljubenkova u znanstveno zvanje
viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel ‐ predsjednik
2. Doc. dr. sc. Marko Hadjina ‐ član
3. Prof. dr. sc. Roko Markovina – 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.
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4.1.2. dr. sc. Dunju Matulja.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Dunju Matulja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Dunje Matulja u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić ‐ članica
3. Prof. dr. sc. Nastia Degiuli – članica (FSB, Zagreb)
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. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Ivice Glavana, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Ivice Glavana,
dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Ivice
Glavana, dipl. ing. naslovljenog
Modeliranje, simulacija i optimizacija trigeneracijskih energetskih sustava.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Željko Bogdan – član (FSB, Zagreb)
4. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – član
5. Prof. dr. sc. Enco Tireli – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije mr. sc. Ervina Čeperića, dipl. ing.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o promjeni mentora doktorske
disertacije mr. sc. Ervina Čeperića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU

Temeljem osobne molbe i prijedloga sadašnjeg mentora, imenuje se doc. dr. sc. Kristijana Lenca
mentorom doktorske disertacije mr. sc. Ervina Čeperića, dipl. ing., uz dosadašnjeg mentora izv. prof. dr.
sc. Sašu Vlahinića.
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Igora Poljaka, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorske disertacije Igora Poljaka, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Bernard Franković (predsjednik), prof. dr. sc. Vladimir Medica (član) i prof. dr. sc. Enco Tireli (član,
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci) utvrđuje se da pristupnik Igor Poljak, dipl. ing. ispunjava Zakonom
propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Termodinamička analiza parno‐turbinskog postrojenja tankera za ukapljeni plin.
Mentorima se imenuje prof. dr. sc. Bernarda Frankovića i Vladimira Medicu.
4.5. Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je rang lista zahtjeva za istraživačkim potporama Sveučilišta u
Rijeci objavljena na web stranici Sveučilišta. Također je obavijestio Vijeće da je Hrvatska akademija
tehničkih znanosti objavila Natječaj za dodjelu nagrada za 2013., a Ministartsvo znanosti, obrazovanja i
sporta donijelo Odluku o financiranju nabave inozemnih znanstvenih baza podataka i časopisa u
elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u RH u
2014. te objavilo Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za
popularizaciju znanosti u 2014.
Ad 5.) Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2013. na Tehničkom fakultetu.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za
2013. godinu na Tehničkom fakultetu. Povjerenik za Strategiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem Izvješća, osvrnuvši se
detaljnije na nekoliko indikatora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2013. godinu na Tehničkom fakultetu u
Rijeci.
Izvješće je dano u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1 ‐ na CD‐u).
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Ad 6.) Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijedloga za
dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2014.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić je obavijestio da 20. ožujka 2014. u posjetu Fakultetu dolazi Povjerenstvo za
unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete kojom prigodom će biti održani razgovori s
Upravom, Odborom za kvalitetu te predstavnicima nastavnika, asistenata, administrativno‐tehničkog
osoblja, studenata te vanjskih dionika. Također je obavijestio da je održan prvi projektni seminar u
sklopu IPA projekta ME4CataLOgue u kojega je uključen i naš fakultet. Na seminaru su razmatrani ishodi
učenja na četiri hrvatska studija strojarstva, a bit će održane i radionice. Prisustvovanje radionicama je
obavezno, a preporuka je da ih pohađaju mlađi članovi zavoda.
Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 10:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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Prilog 1 ( na CD‐u)
Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2013. na Tehničkom fakultetu
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