Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/7
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐24
Rijeka, 23. srpnja 2015.

ZAPISNIK
s 10. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane
23. srpnja 2015., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
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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
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
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Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
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. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
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
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Žarko Burić, mag. ing., predstavnik zaposlenika
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Nikola Anđelić, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Maja Forempoher‐Škuver, dipl.ing., predstavnica studenata poslijediplomskih studija
Lovro Štic, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
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Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Ljubomir Pozder
Teodora Milošević
Šimun Rogoznica
Petar Topljak
Emil Rubinić
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27. Matej Raguzin
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike

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 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. lipnja 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec svibanj i lipanj 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice održane 17. srpnja 2015.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Iva Vlah, prof. informatike i filozofije, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
3.4. Promjena nositelja predmeta za ak. god. 2015./16.
3.5. Prijedlog Natječaja za izbor demonstratora.*
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 10. sjednice održane 17. srpnja 2015.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Paola Blecicha;
4.1.2. dr. sc. Viktora Dragičevića;
4.1.3. dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Željku Milanović.*
4.3. Promjena nositelja predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak.
god. 2015./16.*
4.4. Razno.
5. Razno.

Dekan je obavijestio članove Vijeća da je Neven Munjas, dipl. ing., obranio doktorsku disertaciju 15.
srpnja 2015. Članovi Vijeća nagradili su ga pljeskom.
Također je obavijestio da je časopis Engineering Review uvršten u kategoriju Q2 baze SCImago. Članovi
Vijeća čestitali su pljeskom.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. lipnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 9. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
29. lipnja 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.
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Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec svibanj i lipanj 2015.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljena Izvješća Dekana za mjesec svibanj i lipanj 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedena izvješća.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice održane 17. srpnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice
održane 17. srpnja 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Iva Vlah, prof. informatike i filozofije, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.
Na share‐portal je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnice u naslovno suradničko zvanje
asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Ivu Vlah, prof. informatike i filozofije u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
3.2. 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 suradnika 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, za rad na Zavodu za
elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
2. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
3. Izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP, Rijeka)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika 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, za rad na Zavodu za
računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
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3. Doc. dr. sc. Kristijan Lenac

Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da je Sveučilište dalo suglasnost za raspisivanje
oba ova natječaja temeljem prenamjene koeficijenata administrativnih djelatnika, koji su otišli u
mirovinu ili sporazumno raskinuli radni odnos, u koeficijente za suradnička radna mjesta. Također,
članovi povjerenstava za izbor trebaju predložiti mentora izabranom asistentu.
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna inteligencija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
3. Prof. dr. sc. Sven Lončarić (FER, Zagreb)
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Nelide Črnjarić‐Žic na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu
Numerička matematika, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i
kineziologiju.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Dean Crnković (Odjel za matematiku, Rijeka)
2. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Miljenko Marušić (PMF – Matematički odsjek, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
ODLUKU 2
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Ivana
Dražića na nastavno radno mjesto predavač, za znanstveno područje Prirodne znanosti,
znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Primijenjena matematika i matematičko
modeliranje, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Zvonimir Tutek (PMF – Matematički odsjek, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
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4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
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 matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Fizika I (30+30, 5 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike,
tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Julijana Dobrinića, novi nositelji biti prof. dr. sc.
Julijan Dobrinić i doc. dr. sc. Darko Mekterović (Odjel za fiziku, Rijeka).
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Fizika (30+30, 6 ECTS), u 1. semestru preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike, tako
da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Julijana Dobrinića novi nositelji biti prof. dr. sc. Julijan
Dobrinić i izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić‐Butorac (Odjel za biotehnologiju, Rijeka).
3.5. Prijedlog natječaja za izbor demonstratora.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog teksta Natječaja za izbor demonstratora
za ak. god. 2015./16. koji bi bio objavljen 21. rujna 2015. te otvoren do 2. listopada 2015.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu raspisat će se Natječaj za izbor demonstratora u ak. god.
2015./16.
Natječaj je dan u prilogu odluke i njezin je sastavni dio.
Natječaj je dan u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.6. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da su u tijeku upisi u 1. godinu preddiplomskih
sveučilišnih i stručnih studija te da je popunjenost upisnih kvota oko 90%.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 10. sjednice održane 17. srpnja
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 10. sjednice održane 17. srpnja 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 za:
4.1.1. dr. sc. Paola Blecicha;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Paola Blecicha.
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. Paola Blecicha 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. Bernard Franković ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Anica Trp ‐ članica
3. Prof. dr. sc. Antun Galović – 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.
4.1.2. dr. sc. Viktora Dragičevića;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Viktora Dragičevića.
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. Viktora Dragičevića 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. Zmagoslav Prelec ‐ član
3. Prof. dr. sc. Danijel Rolph Schneider – 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. Sunčanu Smokvina Hanza.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Sunčanu Smokvina Hanza.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za materijale za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Sunčane Smokvina Hanza u znanstveno zvanje 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. Božo Smoljan ‐ predsjednik
2. Doc. dr. sc. Dario Iljkić ‐ član
3. Prof. dr. sc. Dražen Živković – 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 izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Željku Milanović.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje dr. sc. Željku Milanović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić (predsjednik), prof.
dr. sc. Nino Stojković (član) i doc. dr. sc. Tihomir Betti (član, Fakultet elektrotehnika, strojarstva i
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Željku Milanović izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
4.3. Promjena nositelja predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak.
god. 2015./16.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta
na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima u ak. god. 2015./16.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Prihvaća se prijedlog nositeljica predmeta te se vrši promjena nositeljica predmeta na
poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima, kako slijedi:
‐ za predmet Matematičko modeliranje i numeričke metode imenuju se nositeljice prof. dr. sc.
Senka Maćešić i izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic umjesto nositeljice izv. prof. dr. sc. Nelide
Črnjarić‐Žic;
‐ za predmet Metode optimizacije imenuje se nositeljica prof. dr. sc. Senka Maćešić umjesto
nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i izv. prof. dr. sc. Nelide Črnjarić‐Žic.
4.4. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost pročitala je članovima Vijeća najvažnije dijelove Očitovanja
Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost Tehničkog fakulteta u Rijeci na Elaborat o osnivanju
Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci. Zbog zadanog roka za dostavu Očitovanja ono je već poslano
Sveučilištu, a bit će postavljeno na share‐portal Fakultetskog vijeća.
Dekan je članovima Vijeća prenio obavijest Rektora Sveučilišta u Rijeci, s posljednje sjednice Senata, o
izvršenoj recenziji projekata koje financira Sveučilište te ocjenama koje će im biti dodijeljene.
Također je obavijestio da će Sveučilište u Rijeci dobiti 150 radnih mjesta za znanstvene novake, a
kriteriji za njihovo zapošljavanje bit će donijeti na sjednici Rektorskog zbora.
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U nastavku Dekan je obavijestio o Okružnici MZOS‐a kojom je visokim učilištima dana uputa za izbor
asistenata u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand.

Ad 5.) Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da će od 1. rujna 2015. voditeljica Računalnog centra biti stručna
suradnica Tatjana Škorjanc umjesto dosadašnjeg mr. sc. Antuna Soka, prof. v. š.
Također je obavijestio da je osnovana Radna skupina za provedbu projekta energetske obnove zgrade
Fakulteta u sastavu: prof. dr. sc. Branimir Pavković, prof. dr. sc. Duško Pavletić, izv. prof. dr. sc. Kristian
Lenić, doc. dr. sc. Neven Bulić i doc. dr. sc. Dubravko Franković.
U nastavku je dekan sukladno Poslovniku Etčkog povjetrenstva pročitao Zaključak o utvrđenoj povredi
Etičkog kodeksa od strane izv. prof. dr. sc. Srđana Skoka.
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić obavijestio je i pozvao članove Vijeća na sudjelovanje na VI.
Savjetovanju o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru koje će biti održano u
studenom 2015., a sve informacije nalaze se na web stranici Fakulteta.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 10:35 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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