Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/16‐01/3
URBROJ: 2170‐57‐01‐16‐11
Rijeka, 25. ožujka 2016.
ZAPISNIK
sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
25. ožujka 2016., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:

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

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
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
8. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
10. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
11. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
12. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
13. Prof. dr. sc. Bernard Franković
14. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
15. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
16. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
17. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
18. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
19. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
20. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
21. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
22. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
24. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
25. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
26. Prof. dr. sc. Luka Sopta
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
28. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
30. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
31. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
32. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
33. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
34. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
35. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
36. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
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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.
64.
65.
66.
67.

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
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Graciela Šterpin, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Ivan Golik
Teodora Milošević
Daniel Morožin
Dino Begović
Matej Raguzin
Petar Topljak

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

Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
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19. Nikola Anđelić, mag. ing.
20. Ljubica Pavlović

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. veljače 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2016.*
3.1. Dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Optoelektronika.*
3.2. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
3.3. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Ivicu Glavana;
4.1.2. dr. sc. Stefana Ivića;
4.1.3. dr. sc. Tomislava Senčića.
4.2. Strategija istraživanja.*
4.3. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.*
4.4. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije.
4.5. Razno.
5. Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.*
6. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. veljače 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
25. veljače 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice
održane 18. ožujka 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
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3.1. Dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Optoelektronika.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen dopis Odbora za kvalitetu Tehničkoga fakulteta
upućen dekanu prof. dr. sc. Goranu Turkalju, a koji se odnosi na postupke koje je Odbor proveo vezano
za zaprimljen Prigovor studenata na način izvođenja nastavnog programa kolegija Optoelektronika i
odnos predmetne profesorice prema studentima, sa zahtjevom za Vaše postupanje. Prodekanica za
nastavu je članovima Vijeća ukratko izložila tijek postupka.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo
ODLUKU
Temeljem mišljenja Odbora za kvalitetu, prijedloga Dekana i Povjerenstva za nastavu organizirat će se
dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Optoelektronika (30+15, 4 ECTS), u 3. semestru
diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, za studente koji su pohađali nastavu.
Temeljem prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku i Povjerenstva za nastavu imenuje se
sunositelj predmeta Optoelektronika za ak. god. 2015./2016. tako da će umjesto dosadašnje nositeljice
izv. prof. dr. sc. Vere Gradišnik novi nositelji biti izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik i izv. prof. dr. sc. Boris
Sviličić (Pomorski fakultet, Rijeka).
Izv. prof. dr. sc. Borisa Sviličića zadužuje se za provedbu dopunske nastave i dopunskog ispitnog roka.
3.2. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o imenovanju članova Povjerenstva za upis
studenata u ak. god. 2016./17.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se osniva Povjerenstvo za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2016./17., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Anica Trp ‐ prodekanica za nastavu (predsjednica)
2.) Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović ‐ voditeljica sveučilišnih studija strojarstva (zamjenica
predsjednice)
3.) Doc. dr. sc. Marko Hadjina ‐ voditelj studija brodogradnje
4.) Doc. dr. sc. Jonatan Lerga ‐ voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
5.) Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar ‐ voditelj sveučilišnih studija računarstva
6.) Žarko Burić ‐ voditelj Službe studentske evidencije
7.) Darko Vidučić ‐ ISVU koordinator
3.3. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 18. ožujka
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 6. sjednice održane 18. ožujka 2016. 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 za:
4.1.1. dr. sc. Ivicu Glavana;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Ivicu Glavana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Ivice Glavana (Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru) 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. Branimir Pavković – član
3. Izv. prof. dr. sc. Ante Čikić – član (Sveučilište Sjever, Varaždin)
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. Stefana Ivića;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Stefana Ivića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Stefana Ivića u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke
znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Luka Sopta ‐ predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević – član
3. Prof. dr. sc. Zdravko Virag – član (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.
4.1.3. dr. sc. Tomislava Senčića.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Tomislava Senčića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tomislava Senčića u znanstveno zvanje viši
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
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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. Strategija istraživanja.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena Strategija istraživanja Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci 2016.‐2020. Dekan je obrazložio da je navedeni dokument bilo potrebno izraditi za
predstojeću reakreditaciju poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija koja će biti provedena od
30. svibnja do 3. lipnja 2016.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost prihvaća se Strategija
istraživanja Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2016.‐2020.
4.3. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2016./17.
U raspravu su se uključili izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler, prof. dr. sc Jasna Prpić‐Oršić, prof. dr. sc. Goran
Turkalj, prof. dr. sc. Bernard Franković, Tomo Vergić, dipl. iur. i prof. dr. sc. Branimir Pavković.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost raspisat će se Natječaj za upis
na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2016./17.
Tekst Natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio.
Tekst Natječaja dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
4.4. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o osnivanju Povjerenstva za
razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2016./17.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se osniva Povjerenstvo za
razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2016./17., u
sastavu:
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1.) Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
2.) Prof. dr. sc. Božidar Križan
3.) Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
4.5. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je da je Fakultet dobio odluku Hrvatske zaklade za
znanost o odobrenju zapošljavanja tri doktoranda pod mentorstvom prof. dr. sc. Domagoja Lanca, izv.
prof. dr. sc. Marine Franulović i doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.

Ad 5.) Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.
Dekan je obavijestio članove Vijeća o pokretanju postupka izbora dekana Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19., sukladno čl. 33., 34. i 35.
Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo od tri člana za
provođenje postupka koji prethodi samom izboru dekana, a tijek postupka izbora dekana dostavljen je
članovima Vijeća putem share‐portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekana, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Pokreće se postupak izbora dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mandatno
razdoblje ak. god. 2016./17.‐2018./19.
2.) Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka koji prethodi samom izboru dekana (prethodni
postupak), u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
2.) Prof. dr. sc. Božidar Križan
3.) Prof. dr. sc. Luka Sopta
Zadaci Povjerenstva propisani su člankom 33. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
3.) Usvaja se tijek postupka izbora dekana koji je dan u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.
Tijek postupka izbora dekana dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Ad 6.) Razno.
Dekan je, sukladno Poslovniku Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članovima
Vijeća pročitao Zaključak o utvrđenoj povredi Etičkog kodeksa od strane izv. prof. dr. sc. Vere Gradišnik
U raspravu se uključila izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik nakon čega ju je Dekan uputio da ima pravo žalbe
Vijeću časti Sveučilišta u Rijeci.

Na kraju je Dekan čestitao predstojeće Uskršnje blagdane, zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu
u 12:35 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.
Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE
(DOKTORSKE) STUDIJE U AK. GOD. 2016./17.

TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 25. ožujka 2016. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2016./17. i to:
U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Detaljnije na www.riteh.uniri.hr .

Tekst natječaja za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za web-stranicu fakulteta:
TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 25. ožujka 2016. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2016./17. i to:
1. U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Broj slobodnih mjesta za upis je 30.
2. U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije mogu se upisati osobe s odgovarajućom
diplomom diplomiranog inženjera, magistra inženjera ili magistra tehničkih znanosti (u poljima
Strojarstvo, Brodogradnja i Elektrotehnika). Upisati se mogu i pristupnici s diplomom iz srodnih
područja uz eventualno polaganje ispita iz razlikovnih kolegija. Pristupnici moraju imati završeni
sveučilišni diplomski studij s ukupno 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski dio studija ili
završeni sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine. Pristupnici koji su stekli
diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi dužni su priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju
inozemne diplome.
Prijave na natječaj podnose se Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska ulica 58,
51000 Rijeka od 5. do 9. rujna 2016. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s
povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno sredinom rujna). Upis na studij
odobrava Fakultetsko vijeće.
Upisi će se obavljati od 3. do 7. listopada. Nastava će započeti 17. listopada 2016.
Pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti:
-

obrazac za životopis PDS-2

-

ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita
i diplomskog rada i prosjeku ocjena

-

dvije preporuke na obrascima za preporuku PDS-3

-

suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora i životopis mentora s popisom objavljenih
radova

-

rodni list i potvrdu o državljanstvu

-

potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu
pristupnika da će sam snositi te troškove.

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem
modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18.
Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.
Cijena studija po semestru je 500 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan uplate uz dodatne troškove ocjene podobnosti teme te ocjene i obrane doktorske
disertacije prema posebnoj odluci o visini novčanih naknada.
Sve druge potrebne informacije o natječaju, poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima,
Pravilniku o poslijediplomskim doktorskim studijima, obrascima i sl. mogu se dobiti u Službi
studentske evidencije osobno ili telefonom, pozivom broja (051) 651 410 ili na web-stranici
http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij-iz-tehnickih-znanosti/ .

PRILOG 2

TIJEK POSTUPKA IZBORA DEKANA

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
-Glavni tajnikRijeka, 18. 03. 2016.

TIJEK POSTUPKA IZBORA DEKANA
Red.
RADNJA U
br.
POSTUPKU
Pokretanje
postupka
1.
izbora
dekana
i
osnivanje Povjerenstva
za provedbu prethodnog
postupka za izbor dekana
(tri člana)
Objava o prikupljanju
2.
prijedloga/prijava za
kandidate

IZVRŠITELJ
Fakultetsko vijeće

ROK / DATUM
Najkasnije 6 mj. prije isteka
mandata sadašnjeg dekana
petak, 25. 03. 2016.
6. sjednica Fakultetskog vijeća

u akad. god. 2015./16.

Povjerenstvo za
provedbu
prethodnog
postupka

Rok primanja prijava
- najdulje 15 dana od objave.
Predlaže se objaviti
prikupljanje u srijedu,
30. 03. 2016.,
a, prikupljati kandidature
do utorka,
12. 04. 2016., do 12.00 sati.

3.

Pozivanje pristupnika na
dostavu programa rada,
životopisa i potrebnih
izjava.

Povjerenstvo za
provedbu
prethodnog
postupka.

Povjerenstvo po isteku roka iz
prethodne točke poziva na
dostavu dokumentacije u roku
od daljnjih 7 dana.
Predlaže se da ih Povjerenstvo
pozove u četvrtak,
14. 04. 2016.
te da im rok za dostavu bude
do zaključno u četvrtak,
21. 04. 2016., do 12.00 sati.

4.

Dostavljanje
izvješća Povjerenstvo za
Povjerenstva FV-u.
provedbu
prethodnog
postupka.

Najdulje 7 dana od isteka roka
za dostavu dokumentacije.
Najdulje do zaključno u
četvrtak,
28. 04. 2016.
(po primitku izvješća i
dokumentacije, staviti na
internetsku stranicu)

5.

Utvrđivanje
kandidata Fakultetsko vijeće
koji ispunjavaju uvjete
za dekana.

Na 8. sjednici FV-a u petak,
06. 05. 2016.

6.

Osnivanje Povjerenstva Fakultetsko vijeće
za
provedbu
izbora
dekana

Kao i u prethodnoj točki,
na sjednici
u petak, 06. 05. 2016.

7.

Glasovanje/izbor

Kao i u prethodnoj točki,
na sjednici
u petak, 06. 05. 2016.

Fakultetsko vijeće

Odredbe Statuta o izboru dekana
Članak 33.
Dekan se bira na vrijeme od tri godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana
najviše dva puta uzastopce.
Postupak izbora novoga dekana inicira postojeći dekan najkasnije 6 mjeseci prije
isteka svog mandata stavljanjem tog pitanja na dnevni red sjednice znanstveno-nastavnog
vijeća.
Postupak izbora dekana mora završiti najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata
postojećeg dekana.
Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana za provođenje postupka koji
prethodi samom izboru dekana.
Povjerenstvo prikuplja prijedloge Zavoda za izbor dekana ili osobne prijave
pristupnika uz koje može biti pisana podrška Zavoda, na način da objavom na oglasnoj ploči
Fakulteta istakne i rok u kojem prima prijave, a koji rok ne može biti duži od 15 dana od
objave.
Pristupnik za dekana može biti samo nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju
redovitog ili izvanrednog profesora u radnom odnosu s Fakultetom na neodređeno vrijeme, s
punim radnim vremenom te pod uvjetom da u trenutku stupanja na dužnost ne bi imao 62
ili više godina života.
Povjerenstvo će po isteku roka iz stavka 5. pozvati pristupnike da u daljnjem roku od
7 dana dostave svoj program rada i životopis. Ukoliko u danom roku, Povjerenstvu ne stignu
svi navedeni prilozi, prijava će se smatrati povučenom, što će Povjerenstvo konstatirati u
izvješću.
Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 7 dana dostaviti izvješće znanstvenonastavnom vijeću sa prijavama i prilozima.
Članak 34.
Fakultetsko vijeće utvrđuje, prije pristupa glasovanju, koji pristupnik ispunjava uvjete
za dekana, temeljem izvješća Povjerenstva.
Fakultetsko vijeće također imenuje Povjerenstvo za provođenje izbora dekana, a koje
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana imenovanih iz redova nazočnih članova
Fakultetskog vijeća na sjednici na kojoj se vrši izbor dekana. Povjerenstvo za provođenje
izbora dekana nadzire proceduru glasovanja, prebrojava glasove i utvrđuje njihovu valjanost
te objavljuje rezultate glasovanja.
Dekana bira Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova
svih članova Vijeća.
Ukoliko se javi više od dva pristupnika, a niti jedan od njih u prvom krugu glasovanja
ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se ponavlja u drugom krugu za dva pristupnika
koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.
Ako ni u drugom krugu niti jedan od dva pristupnika ne dobije potreban broj glasova,
glasovanje se ponavlja samo za onog koji je dobio veći broj glasova (treći krug glasovanja).
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Ukoliko se jave dva pristupnika, a niti jedan od njih u prvom krugu ne dobije
potreban broj glasova, glasuje se u drugom krugu za pristupnika koji je u prvom krugu dobio
veći broj glasova.
Ukoliko se javi samo jedan pristupnik te u prvom krugu ne dobije potreban broj
glasova, ne ide se u drugi krug glasovanja.
Ukoliko dva ili više pristupnika dobiju isti broj glasova, a u sljedeći se krug može ići
samo sa nekima (nekim) od njih, tada prednost imaju oni (onaj) koji redom:
- ima više zvanje,
- dotad nije bio dekan,
- starije je životne dobi.
Podrobnije odredbe o postupku izbora i načinu glasovanja za dekana, po potrebi se
utvrđuju Poslovnikom o radu Fakultetskog vijeća.
Ako se na način utvrđen u prethodnim stavcima, ne uspije izabrati dekana cijeli se
postupak ponavlja i to tako da Fakultetsko vijeće na istoj sjednici imenuje novo Povjerenstvo
koje sukladno članku 34. ovoga Statuta, bez odgađanja počinje s prikupljanjem prijava za
ponovni izbor dekana.
Izbor dekana potvrđuje Senat u roku od 60 dana.
Prijašnji i novi dekan moraju prije početka mandata novoga dekana zapisnički izvršiti
primopredaju poslova, dokumentacije i zaduženja. Primopredaji nazoče članovi starog i
novog dekanovog kolegija.
Članak 35.
Ako se novi dekan ne izabere do isteka mandata postojećeg dekana ili se utvrdi da je
postojeći mandat nepropisan, rektor će u roku od mjesec dana imenovati za vršitelja dužnosti
dekana osobu koja ispunjava propisane uvjete najdulje na vrijeme od 1 godine, u kojem roku
vršitelj dužnosti ima obvezu organizirati izbor novoga dekana.
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