Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/11
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐13
Rijeka, 18. prosinca 2015.

ZAPISNIK
s 3. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
18. prosinca 2015., s početkom u 10:00 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 prof. dr. sc. Viktor Sučić
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. Bruno Čalić
11. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
13. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatica
14. Prof. dr. sc. Bernard Franković
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
16. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
17. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
18. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
19. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
20. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
21. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
22. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
23. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
24. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
25. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
26. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
27. Prof. dr. sc. Nino Stojković
28. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
30. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
31. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
32. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
33. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
34. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
35. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
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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.
62.
63.

Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Nikola Anđelić, mag. ing.
Maja Forempoher‐Škuver, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Ivan Golik (zamjenik Marka Mesarića)
Teodora Milošević
Daniel Morožin
Ljubomir Pozder
Petar Topljak

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

Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Milan Ikonić – BO
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
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22. Šimun Rogoznica
23. Ljubica Pavlović
24. Matej Raguzin

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).

U nastavku, izvršena je verifikacija novih članova Vijeća: doc. dr. sc. Svena Maričića i doc. dr. sc. Antona
Turka. Članovi Vijeća pozdravili su ih pljeskom.
Dekan je obavijestio da je preminuo naš umirovljeni prof. dr. sc. Ivan Kamenarović te iznio nekoliko
podataka iz njegova života i rada. Članovi Vijeća odali su mu počast minutom šutnje. Sahrana će biti
održana danas u 13:30 sati na groblju na Drenovi, a komemoracija će, u dogovoru s obitelji, biti u
siječnju 2016.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. studenog 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 11. prosinca 2015.*
3.1. Imenovanje nositelja predmeta.
3.2. Povjeravanje održavanja nastave.
3.3. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2015.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje dr. sc. Dražena Brščića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Igora Bonefačića.*
4.3. Razno.
5. Preustroj katedri na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.*
6. Izvješće Odbora za kvalitetu.*
7. Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2015.*
8. Prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Primorsko‐goranske županije za 2015.*
9. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. studenog 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
26. studenog 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.
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Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec studeni 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec studeni 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 11. prosinca 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice
održane 11. prosinca 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Imenovanje nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o imenovanju nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se imenuje prof. dr.
sc. Julijana Dobrinića nositeljem predmeta Zaštita okoliša (45+0, 4 ECTS), u 6. semestru
preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike.
3.2. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se održavanje
predavanja iz predmeta Zaštita okoliša (45+0, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih
studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, kojega je nositelj prof. dr. sc. Julijan Dobrinić,
povjerava v. asist. dr. sc. Dunji Legović.
3.3. Razno.
Dekan je obavijestio da je na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 14. prosinca 2015., usvojen
Plan napredovanja u 2016. Također je obavijestio da će zavodi dobiti upute vezane za daljnju provedbu
postupka napredovanja znanstvenih novaka.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2015. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
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4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje dr. sc. Dražena Brščića.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje dr. sc. Dražena Brščića uz napomenu da se radi o znanstveniku povratniku.
U raspravu su se uključili doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić i prof. dr. sc.
Saša Zelenika.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno‐nastavno zvanje u sastavu: doc. dr.
sc. Tihana Galinac Grbac, prof. dr. sc. Željko Jeričević i prof. dr. sc. Ivan Petrović (Fakultet elektrotehnike
i računarstva, Zagreb) pokreće se postupak izbora dr. sc. Dražena Brščića u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnje postupanje Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Igora Bonefačića.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje dr. sc. Igora Bonefačića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bernard Franković (predsjednik), izv.
prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) i doc. dr. sc.
Tomislav Senčić (član) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr.
sc. Igora Bonefačića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.3. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je nositelje potpora Sveučilišta u Rijeci da sredstva
dobivena u 2014. treba potrošiti do kraja 2015. te predati Financijsko izvješće.

Ad 5.) Preustroj katedri na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane
jezike i kineziologiju o preustroju katedri na Zavodu, a koji bi se primjenjivao od 1. listopada 2016.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se preustroj katedri
na Zavodu na sljedeći način:
 Katedra za primijenjenu matematiku i Katedra za fiziku i zaštitu okoliša spajaju se u jednu
Katedru za primijenjenu matematiku i fiziku
 Katedra za strane jezike i Katedra za kineziologiju spajaju se u jednu Katedru za strane jezike i
kineziologiju
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Preustroj katedri primjenuje se od 1. listopada 2016.

Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu. Predsjednik Odbora
prof. dr. sc. Duško Pavletić ukratko je upoznao članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja u
ak. god. 2014./15. uz naglasak da je ove godine prvi puta vrednovan rad asistenata što predstavlja
novinu u odnosu na prethodne godine. Nastavnici koji su dobili ocjenu manju od tri trebat će izvršiti
procjenu samovrednovanja. Dekan je obavijestio da studenti na prvom satu trebaju biti upoznati s
pravilima kolegija koja se ne mogu mijenjati tijekom semestra, a Državna revizija traži vođenje nadzora
održavanja nastave. Predsjednik Odbora naveo je da je na svim studijima manje od polovice studenata
iz Primorsko‐goranske županije. U raspravu se uključio prof. dr. sc. Roko Dejhalla.

Ad 7.) Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2015.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu
državnih nagrada za znanost za 2015. godinu. Fakultetskom vijeću su, putem share‐portala,
dostavljena dva prijedloga. Zavod za tehničku mehaniku dostavio je prijedlog za kandidiranje prof. dr.
sc. Domagoja Lanca u kategoriji Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće, a
Zavod za automatiku i elektroniku predložio je prof. dr. sc. Zlatana Cara za dodjelu nagrade u kategoriji
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti. Predstojnici zavoda prof. dr. sc. Josip Brnić i
izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić ukratko su iznijeli prijedloge zavoda.
Vijeće je, sukladno prijedlogu zavoda, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K 1
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015., kojega
je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
prof. dr. sc. Domagoja Lanca
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće.
Z A K LJ U Č A K 2
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015., kojega
je raspisao Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
prof. dr. sc. Zlatana Cara
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Ad 8.) Prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Primorsko‐goranske županije za 2015.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko‐goranske
županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko‐goranske
županije. Zavod za računarstvo dostavio je, putem share‐portala, prijedlog za kandidiranje doc. dr. sc.
Jonatana Lerge za dodjelu nagrade u kategoriji Godišnja nagrada Primorsko‐goranske županije.
Predstojnik Zavoda prof. dr. sc. Željko Jeričević ukratko je iznio navedeni prijedlog.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
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Z A K LJ U Č A K
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko‐goranske županije za
2015., kojega je raspisao Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine
Primorsko‐goranske županije, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i
zadovoljstvo predložiti
doc. dr. sc. Jonatana Lergu
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade Primorsko‐goranske županije.

Ad 9.) Razno.
Dekan je obavijestio da će u četvrtak 24. prosinca 2015. u 11:00 sati biti održan domjenak.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je da je u tijeku izrada softwarea koji bi
olakšao i ubrzao unos ocjena, a mi smo prva sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja bi ga počela
primjenjivati. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler, izv.
prof. dr. sc. Lado Kranjčević, izv. prof. dr. sc. Robert Basan, prof. dr. sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Anica
Trp.
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić pozvao je članove Vijeća da se pridruže humanitarnoj akciji za pomoć
djevojčici Niki Marić i njenoj obitelji.
Prof. dr. sc. Senka Maćešić obavijestila je članove Vijeća da je izv. prof. dr. sc. Miroslava Vrankića
Google uvrstio među 100 najvećih pokretača promjena u ovom dijelu Europe osmislivši Servus uređaj
koji olakšava život osobama s invaliditetom.
Prof. dr. sc. Saša Zelenika obavijestio je članove Vijeća da je asistent Ervin Kamenar dobitnik Nagrade
zaklade Sveučilišta u Rijeci za Tehničke i prirodne znanosti za ak. god. 2013./14.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:10 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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