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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće 
 
KLASA: 030-09/14-01/4 
URBROJ: 2170-57-01-14-19 
Rijeka, 25. travnja 2014.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2013./14., održane 
25. travnja 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. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Bruno Čalić 
10. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
11. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel 
12. Prof. dr. sc. Bernard Franković  
13. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
14. Prof. dr. sc. Željko Jeričević 
15. Prof. dr. sc. Božidar Križan 
16. Prof. dr. sc. Neven Lovrin 
17. Prof. dr. sc. Senka Maćešić 
18. Prof. dr. sc. Gordana Marunić 
19. Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
20. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
21. Prof. dr. sc. Zoran Mrša 
22. Prof. dr. sc. Boris Obsieger 
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
24. Prof. dr. sc. Mladen Perinić 
25. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić 
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. Marina Franulović 
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33. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik 
34. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
35. Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić 
36. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković 
37. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
38. Izv. prof. dr. sc. Albert Zamarin 
39. Doc. dr. sc. Marino Brčić 
40. Doc. dr. sc. Dubravko Franković 
41. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac 
42. Doc. dr. sc. Marko Hadjina 
43. Doc. dr. sc. Kristijan Lenac 
44. Doc. dr. sc. Tin Matulja 
45. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić 
46. Doc. dr. sc. Saša Sladić   
47. Doc. dr. sc. Jerko Škifić   
48. Doc. dr. sc. Mladen Tomić 
49. Doc. dr. sc. Igor Wolf 
50. Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima 
51. Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica  asistenata i viših asistenata 
52. Ivan Volarić, dipl. ing.,  predstavnik studenata poslijediplomskih studija 
53. Vedran Mrzljak, dipl.ing., zamjenik predstavnika studenata poslijediplomskih studija 
54. Olga Čerina 
55. Toni Koraca 
56. Ljubica Pavlović 
57. Filip Stojanac 
58. Diego Sušanj 

               V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike (bez prava glasa) 
 
      NISU BILI PRISUTNI:           

1. Pomoćnik dekana, doc. dr. sc. Neven Bulić 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car 
3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija 
4. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić 
5. Prof. dr. sc. Vladimir Medica 
6. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec 
7. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati – sabbatical 
8. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić 
9. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
10. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic 
11. Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić 
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler 
13. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković 
14. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok 
15. Izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić – sabbatical 
16. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
17. Doc. dr. sc. Robert Basan 
18. Doc. dr. sc. Siniša Družeta 
19. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar   
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20. Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata 
21. Neven Munjas, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija 
22. Ivan Pavković 
23. Lovro Liverić 
24. Emil Rubinić 

 
Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća). 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

dnevni red: 
 
1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. ožujka 2014.*  

2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2014.* 

3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 18. travnja 2014.* 
    3.1. Izbori u zvanja. 
    3.2. Raspisivanje natječaja. 
    3.3. Prolaznosti u zimskom semestru u ak. god. 2013./14.* 
    3.4. Razno. 

4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 2014.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Jonatana Lergu. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Ljubenkova.* 
    4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Samira Žica, dipl. ing.*  
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Željka Vrcana, mag. ing.  
            mech.* 
    4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.* 
    4.6. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.* 
    4.7. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni  
            (doktorski) studij. 
    4.8. Razno.    

5. Imenovanje dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika za provedbu studentskih izbora. 

6. Razno. 

 
TIJEK  SJEDNICE: 

 
Ad 1.) 
 

Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. ožujka 2014.  

Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća, održane 
28. ožujka 2014. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) 
 

Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2014. 

Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće dekana za mjesec ožujak 2014. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće. 
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Ad 3.) 
 

Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 18. travnja 2014. 

Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice 
održane 18. travnja 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge 
Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o obustavi postupka izbora u zvanja. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (tri protiv) donijelo 
 

O D L U K U  1 

Temeljem dopisa Rektora Sveučilišta u Rijeci obustavlja se postupak izbora jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, 
znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za 
brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, temeljem natječaja raspisanog sukladno odluci 
Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 29. studenog 2013. 
 

O D L U K U  2 

Temeljem dopisa Rektora Sveučilišta u Rijeci obustavlja se postupak izbora jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, 
znanstvene grane Opće strojarstvo (konstrukcije) i Procesno energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za 
konstruiranje u strojarstvu, temeljem natječaja raspisanog sukladno odluci Fakultetskog vijeća Tehničkog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 29. studenog 2013. 

 
O D L U K U  3 

Temeljem dopisa Rektora Sveučilišta u Rijeci obustavlja se postupak izbora jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, 
znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu, 
temeljem natječaja raspisanog sukladno odluci Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci od 29. studenog 2013. 

 
O D L U K U  4 

Temeljem dopisa Rektora Sveučilišta u Rijeci obustavlja se postupak izbora jednog nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, 
znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management, 
temeljem natječaja raspisanog sukladno odluci Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci od 29. studenog 2013. 

 
3.2. Raspisivanje natječaja. 
 
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 

Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu 
Elektroenergetika. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković  
2. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić 
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle (FER, Zagreb) 

 
3.3. Prolaznosti u zimskom semestru u ak. god. 2013./14. 
 
Članovima Vijeća, putem share-portala, na uvid su dostavljene prolaznosti na predmetima u zimskom 
semestru u ak. god. 2013./14. 
  
3.4. Razno. 

Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da je na sjednici Povjerenstva 
dogovoreno da se za sljedeću ak. god. izvrši ažuriranje ishoda učenja i studijske literature na predmetima 
sveučilišnih i stručnih studija. Predstojnicima zavoda dostavljene su upute o dozvoljenim vrstama 
izmjena sukladno Naputku o postupku izmjena i dopuna studijskih programa Sveučilišta u Rijeci. 
Objedinjene prijedloge izmjena za predmete u okviru Zavoda predstojnici trebaju dostaviti do 9. svibnja 
2014.  
 
U nastavku, prodekanica je obavijestila da se sljedeći petak 2. svibnja 2014., zbog Praznika rada,  neće 
održavati nastava. Nastavnici imaju obvezu neodržanu nastavu odraditi tijekom semestra. 
 
Dekan je obavijestio da je na sjednici Povjerenstva za nastavu pokrenuta rasprava u svezi s uvjetima 
upisa na preddiplomske sveučilišne i stručne studije, a koji se odnose na položenu višu (A) odnosno 
osnovnu (B) razinu ispita iz Matematike. Odluka o tome koja će se razina položenog ispita tražiti pri 
upisu u ak. god. 2015./16. trebala bi biti donijeta na sjednici Fakultetskog vijeća u rujnu ili listopadu 
2014.  
 
Također, dekan je obavijestio da je završen ciklus prezentacije Tehničkoga fakulteta u srednjim 
tehničkim školama i gimnazijama. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević ukratko je upoznao 
članove Vijeća o održanim prezentacijama u srednjim školama u Rijeci, Puli, Pazinu, Labinu, Čakovcu i 
Ogulinu. Dana 15. travnja 2014. organiziran je Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta 
namijenjen učenicima trećih razreda srednjih škola. Učenici su sudjelovali u izvođenju vježbi u 
laboratorijima Fakulteta te su se upoznali sa studentskim projektima. Ove godine odaziv je bio vrlo visok, 
a promocija je financijski potpomognuta od strane Sveučilišta u Rijeci. 
 
Temeljem odluke MZOS-a o zamrzavanju iznosa bruto plaća te uputa o provođenju postupka izbora u 
zvanja, dekan je članovima Vijeća prezentirao prijedlog lanaca napredovanja na Fakultetu te ukratko 
objasnio postupke u svezi s napredovanjima. U 2014. na našem fakultetu nema lanaca napredovanja. 
Predstojnicima zavoda e-mailom je proslijeđena Procedura Sveučilišta u Rijeci o odobravanju 
zapošljavanja,  provođenju postupka izbora i produljenju ugovora o radu iza 65. godine života. 
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Ad 4.) 

 

Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 
2014. 

Dekan je obavijestio članove Vijeća da 7. sjednica Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost nije 
održana u petak 18. travnja 2014. kako je prvotno planirano jer nije bilo kvoruma, stoga je iznimno 
dopustio da se održi u utorak 22. travnja 2014.  
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost sa 7. sjednice održane 22. travnja 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 dr. sc. Jonatana Lergu. 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u 
znanstveno zvanje za dr. sc. Jonatana Lergu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Jonatana Lerge  u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za 
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
Dokumentacija se upućuje na daljnje postupanje na Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Splitu. 
 
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Ljubenkova. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje 
za dr. sc. Borisa Ljubenkova. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel (predsjednik), doc. dr. 
sc. Marko Hadjina (član) i prof. dr. sc. Roko Markovina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Borisa Ljubenkova izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje 
Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. 
 
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Samira Žica, dipl. ing. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije Samira Žica, dipl. ing. Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Mladen Perinić ukratko je 
upoznao članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnika Samira Žica, 
dipl. ing., te iznio prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i 
imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 

1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Perinić 
(predsjednik), prof. dr. sc. Tonči Mikac (mentor) i prof. dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku 
disertaciju pristupnika Samira Žica, mag. ing. mech.  pod naslovom Optimizacija upravljanja 
zalihama dobavljačkih lanaca. 

2.)  Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Mladen Perinić – predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac – član, mentor 

         3.    Prof. dr. sc. Ivica Veža – član (FESB, Split) 
3.)  Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 30. svibnja 2014. u 12:00 sati u učionici   

 U1.             
4.)  Djelovođom se imenuje dr. sc. Gorana Gregova. 

                        
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za pristupnika Željka Vrcana, mag. ing.           
       mech. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske 
disertacije Željka Vrcana, mag. ing. mech. Predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Božidar Križan ukratko je 
upoznao članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnika Željka Vrcana, 
mag. ing. mech., te iznio prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane 
i imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Križan (predsjednik), 

prof. dr. sc. Neven Lovrin (mentor), doc. dr. sc. Robert Basan (komentor),  izv. prof. dr. sc. 
Marina Franulović (članica) i prof. dr. sc. Milan Opalić (član, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Željka 
Vrcana, mag. ing. mech. pod naslovom  Prilog istraživanja nosivosti unutarnjeg evolventnog 
ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila. 

2.)  Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Božidar Križan – predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin – član, mentor  
3. Doc. dr. sc. Robert Basan – član, komentor  
4. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović – članica 
5. Prof. dr. sc. Milan Opalić – član (FSB, Zagreb) 

3.)  Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 16. svibnja 2014. u 11:00 sati u  
 Vijećnici.             

4.)  Djelovođom se imenuje dr. sc. Vladimira Glažara. 
 
4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka prijave 
teme doktorske disertacije za pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika 
Marka Fabića, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je Model osiguranja kvalitete u procesu 
upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član 
3. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – član   

 
4.6. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. 
 
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis pristupnika na 
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u 
području Tehničkih znanosti u ak. god. 2014./15. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost raspisat će se natječaj za upis na 
poslijediplomski sveučilišni studij u akademskoj godini 2014./15.  
Tekst natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 
 
Tekst natječaja dan je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1). 
 
4.7. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni  
        (doktorski) studij. 
 
Prodekanica je izložila prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski 
sveučilišni (doktorski) studij u ak. god. 2014./15. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se osniva Povjerenstvo za 
razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni studij u ak. god. 2014./2015., u sastavu:  

1.)  Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić 
2.)  Prof. dr. sc. Božidar Križan 
3.)  Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić 

 
4.8. Razno. 
 
Prodekanica za znanstvenu djelatnost obavijestila je članove Vijeća da MZOS neće znanstvenim 
novacima produžavati rad na znanstvenim projektima za šest mjeseci, a nakon isteka šest godina, kako je 
do sada bilo moguće. 
 



 
 9 

Dekan je obavijestio da je Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci raspisao Natječaj za dodjelu 
Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2012./13. 
 
 
Ad 5.) 

 

Imenovanje dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika za provedbu studentskih 
izbora. 

Temeljem Odluke Rektora Sveučilišta u Rijeci o raspisivanju Studentskih izbora za Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2014. te čl. 7. st. 1. Pravilnika o 
provedbi izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta, Fakultetsko vijeće predlaže dva člana Izbornog povjerenstva Fakulteta te njihove 
zamjenike iz redova nastavnog osoblja za provedbu studentskih izbora. 
 
Vijeće je jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Imenuju se članovi Izbornog povjerenstva i njihovi zamjenici za provedbu izbora predstavnika studenata 
u Studentski zbor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci iz redova nastavnog osoblja, kako slijedi: 

• Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović – članica  
• Doc. dr. sc. Marko Hadjina – zamjenik  
• Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar – član  
• V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – zamjenik  

 
 
Ad 6.) 
 

Razno. 

Dekan je obavijestio članove Vijeća da je u tijeku procedura rješavanja laboratorijskih prostora za novu 
zgradu Fakulteta na Kampusu. 
 
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je da je Fakultet dobio poziv za 
sudjelovanje na MIPRO 2014. 
 
Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 10:55 sati. 
 
 
 
 

 
Dekan 

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

Tekst Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje 
akademskog stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u ak. god. 2014./15. 

 
          
 
 
 
 



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. travnja 2014. raspisuje 
  

N A T J E Č A J 
  
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2014./15. 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 doktorski studij 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. travnja 2014. raspisuje 
  

N A T J E Č A J 
  
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2014./15. 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 1. do 5. rujna 2014. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s 
povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno 10. i 11. rujna. od 15 do 18 
sati). Upis na studij odobrava Fakultetsko vijeće.   

Upisi će se obavljati od 29. rujna do 3. listopada. Nastava će započeti 13. listopada 2014.  

Pristupnik mora prijavi priložiti: 

- prijavni obrazac PDS-1 

- obrazac za životopis PDS-2 

- ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita 
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 rada 
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/nast/novi_progr/poslijedipl/index.html . 

 
 
 
 
 


	Fakultetsko vijeće

