Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/19-01/6
URBROJ: 2170-57-01-19-23
Rijeka, 31. svibnja 2019.

ZAPISNIK
s 9. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2018./19., održane
31. svibnja 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.

PRISUTNI:
1. Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić - Oršić
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
3. Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
5. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
6. Prof. dr. sc. Zoran Čarija
7. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
8. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
9. Prof. dr. sc. Miroslav Joler
10. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
11. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
12. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
13. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
14. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
15. Prof. dr. sc. Nino Stojković
16. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
17. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
18. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
19. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
20. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
21. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
22. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
23. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
24. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
25. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
26. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
27. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
28. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
29. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
30. Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
31. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
32. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
33. Doc. dr. sc. Damir Arbula
34. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
35. Doc. dr. sc. Boris Delač
36. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
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Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Ivan Volarić
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred.
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Damjan Banić, mag. ing.
Luka Batistić, mag. ing.
David Ištoković, mag. ing. u zamjenu za Maju Marković, mag. ing.
Vedran Medica Viola, mag. ing.
Domagoj Pinčić, mag. ing. u zamjenu za Diega Sušnja, mag.ing.
Ivan Jokić
Vito Medved
Denis Mijolović
Toni Polonijo
Erik Smoljan
Luka Vukonić

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnica dekanice prof. dr. sc. Marina Franulović
2. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
3. Prof. dr. sc. Sanjin Braut
4. Prof. dr. sc. Zlatan Car
5. Prof. dr. sc. Goran Cukor
6. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
7. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
8. Prof. dr. sc. Zoran Jurković
9. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
10. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
11. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
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Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Samir Žic
Asist. Angela Bašić-Šiško
Postdokt. dr. sc. Neven Munjas
Nikola Turk, mag. ing.
Sven Celin
Silvano Drpić
Petra Gugleta
Daniel Ivaničić
Maša Stanković
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća
(dalje: Vijeća) te verificirala članstvo doc. dr. sc. Ivana Volarića koji je od 9. svibnja na radnom mjestu
docenta, te je sada i član Vijeća s te osnove. Slijedom navedenog, verificirala je i članstva predstavnika
asistenata koji nisu upisani na poslijediplomske studije na našem Fakultetu te viših asistenataposlijedoktoranada u Fakultetskom vijeću asist. Angele Bašić-Šiško, dosadašnje zamjenice Ivana
Volarića i postdokt. dr. sc. Nevena Munjasa, dosadašnjeg zamjenik postdokt. dr. sc. Andree
Andrijašević, te nadodala da je A. Andrijašević sada njegova zamjenica.
Članovi Vijeća pozdravili su nove članove pljeskom. Vijeće sada broji 104 člana.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 26. travnja 2019. i Zapisnika sa 8.
sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. svibnja 2019.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2019.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 8. sjednice održane 24. svibnja 2019.*
3.1. Izbori u zvanja.*
3.1.1. Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, Alen Salkanović, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent.
3.1.2. Tomislav Bazina, mag. ing. strojarstva, Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, Luka Martinović,
mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
3.1.3. Borna Juriša, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.
3.2. Raspisivanje natječaja.
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3.3. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijima te preddiplomskim stručnim studijima*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 8. sjednice održane 24. svibnja 2019.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Zlatan Car.
4.1.2. dr. sc. Neven Duić.
4.1.3. dr. sc. Jonatan Lerga.
4.1.4. dr. sc. Neven Munjas.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Robert Baždarić.*
4.2.2. dr. sc. Mario Šiljeg.*
4.2.3. dr. sc. Albert Zamarin.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivice Marušića, dipl. ing.
el.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika:
4.4.1. Francesco Mauro, M.Sc. *
4.4.2. Ivana Melnjak, mag. ing. geoing. *
4.5. Razno.
5. Izbor predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci.*
6. Prijedlog Samoanalize Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije
poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo kojega
provodi AZVO.*
7. Davanje suglasnosti Dekanici za donošenje odluke o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira
Arbulu u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.*
8. Razno.

TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 26. travnja 2019. i Zapisnika sa
8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. svibnja 2019.*
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane
26. travnja 2019. i Zapisnika s 8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. svibnja 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst oba Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 8. sjednice održane 24. svibnja 2019.
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Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice u
ak. god. 2018./19., održane 24. svibnja 2019. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
Na share-point je postavljeno Izvješću Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. Dalen Bernaca, mag. ing. računarstva, Alen Salkanović, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Sandi Ljubić, izv. prof. dr.
sc. Ivan Štajduhar i doc. dr. sc. Jonatan Lerga te se izabire Alena Salkanovića, mag. ing. računarstva 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.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara.
3.1.2. Tomislav Bazina, mag. ing. strojarstva, Pavo Jelić, mag. ing. strojarstva, Luka Martinović, mag.
ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc.
Neven Lovrin i doc. dr. sc. Ervin Kamenar te se izabire Tomislava Bazinu, mag. ing. strojarstva 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 Strojarstvo.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Sašu Zeleniku.
3.1.3. Borna Juriša, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković,
doc. dr. sc. Vedran Kirinčić i doc. dr. sc. Rene Prenc te se izabire Bornu Jurišu, mag. ing. elektrotehnike
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.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim
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vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na
Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja
iz područja konstrukcije plovnih i pučinskih objekata.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
3. Prof. dr. sc. Joško Parunov (FSB, Zagreb).
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u
strojarstvu. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija).
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
3. Prof. dr. sc. Milan Kljajin (SF, Slavonski Brod).
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
2. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
3. Doc. dr. sc. Rene Prenc.
ODLUKU 4
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, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
3. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić.
3.3. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijima te preddiplomskim stručnim studijima.
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog Pravilnika o nagrađivanju studenata na
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja prijedlog Pravilnika o nagrađivanju studenata
na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima.
Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
te preddiplomskim stručnim studijima dan je u prilogu Zapisnika (Prilog 1).
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3.4. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 24. svibnja
2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 8. sjednice u ak. god. 2018./19., održane 24. svibnja 2019. Prodekan za znanstvenu
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Zlatan Car.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku za provedbu postupka izbora
u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Zlatana Cara u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član
3. Prof. dr. sc. Dario Matika – član (Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola s
pravom javnosti)
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. Neven Duić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Nevena Duića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - član
3. Prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu)
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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4.1.3. dr. sc. Jonatan Lerga.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Jonatana Lerge u znanstveno zvanje viši znanstveni
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić - član
3. Prof. dr. sc. Damir Seršić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu)
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.
4.1.4. dr. sc. Neven Munjas.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Nevena Munjasa 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. Marko Čanađija - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - član
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Splitu)
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 pristupnike.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
4.2.1. dr. sc. Robert Baždarić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković (predsjednik), prof. dr.
sc. Viktor Sučić (član) i prof. dr. sc. Dario Matika (član, Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola
s pravom javnosti), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Roberta Baždarića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
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4.2.2. dr. sc. Mario Šiljeg.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: professor emeritus Julijan Dobrinić (predsjednik),
prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (član) i izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (član, Geotehnički
fakultet Sveučilišta u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da
se dr. sc. Maria Šiljega izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.2.3. dr. sc. Albert Zamarin.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc Roko Dejhalla (predsjednik), prof. dr.
sc. Jasna Prpić-Oršić (član) i prof. dr. sc. Joško Parunov (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr.
sc. Alberta Zamarina izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivice Marušića, dipl. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnika Ivicu Marušića, dipl. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Ivice Marušića, dipl. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je
Određivanje kuta opterećenja sinkronog generatora zasnovano na Goertzelovom algoritmu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član
3. Zn. sur. dr. sc. Ante Elez (član, Končar GIM)
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije.
4.4.1. Francesco Mauro, M.Sc.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Francesca Maura, M.Sc. te doktorska disertacija. Članica Povjerenstva za ocjenu
doktorske disertacije prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic ukratko je upoznala članove Vijeća sa sadržajem i
znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog
članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roko Dejhalla (predsjednik), prof. dr.
sc. Nelida Črnjarić-Žic (član) i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Francesca
Maura, M.Sc. pod naslovom Enhanced station keeping analysis in early design stage of offshore
vessels.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic – član
3. prof. dr. sc. Nastia Degiuli - član (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu).
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak, 2. srpnja 2019. u 11:00 sati u Vijećnici.
3.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Dunja Legović.
4.4.2. Ivana Melnjak, mag. ing. geoing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnice Ivane Melnjak, mag. ing. geoing. te doktorska disertacija. Predsjednik
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije prof. dr. sc. Duško Pavletić ukratko je upoznao članove
Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije.
U raspravu se uključio prof. dr. sc. Livio Šušnjić.
Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske
disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Duško Pavletić (predsjednik), prof.
dr. sc. Luka Traven (član, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet) i professor emeritus Natalija
Koprivanac (članica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu) kojim se
pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnice Ivane Melnjak, mag. ing. geoing. pod naslovom
Mogućnosti zbrinjavanja otpadnog tonerskog praha u betonskoj industriji.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Luka Traven – član (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
3. Professor emeritus Natalija Koprivanac - član (Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Sveučilište u Zagrebu).
4.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. u 11:00 sati u
Vijećnici.
5.) Djelovođom se imenuje asist. Maja Forempoher Škuver.
4.5. Razno.
Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija upoznao je nazočne s održavanjem
treće po redu manifestacije My First Conference u mjesecu rujnu tekuće godine. Napomenuo je da je
konferencija namijenjena doktorandima i ambicioznijim diplomatima te prenio informaciju o rokovima
za registraciju i predaju sažeteka radova za potencijalne sudionike.
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Ad 5.) Izbor predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljena Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o pokretanju
postupka izbora predstavnika u Senatu Sveučilišta u Rijeci iz redova sastavnica Sveučilišta. Prof. dr. sc.
Jasna Prpić-Oršić istaknula je da prestankom dekanskog mandata prestaje i njeno članstvo u Senatu
Sveučilišta u Rijeci te je predložila da budući dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić bude novi član Senata.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Za predstavnika Tehničkog fakulteta u Rijeci u Senatu Sveučilišta u Rijeci izabire se prof. dr. sc. Duška
Pavletića.
Odluka će biti dostavljena Rektorici putem Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora
članova Senata.
Ad 6.) Prijedlog Samoanalize Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije
poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo kojega
provodi AZVO.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog Samoanalize Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije poslijediplomskog doktorskog studija iz područja
Tehničkih znanosti, polje Računarstvo kojega provodi AZVO.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se izvješće o Samoanalizi Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije
poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polje Računarstvo kojega provodi
AZVO.

Ad 7.) Davanje suglasnosti Dekanici za donošenje odluke o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc.
Damira Arbulu u svrhu znanstvenog usavršavanja u inozemstvu.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena osobna molba i prijedloga Zavoda za računarstvo
za odobravanje neplaćenog dopusta za doc. dr. sc. Damira Arbulu u svrhu znanstvenog usavršavanja u
inozemnoj firmi. Dekanica je pojasnila da je, temeljem čl. 40., st. 2. Kolektivnog ugovora za znanost i
visoko obrazovanje (NN 9/19), za odobravanje neplaćenog dopusta u trajanju duljem od 30 dana
poslodavcu potrebna prethodna suglasnost znanstvenog odnosno stručnog vijeća.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za računarstvo daje se suglasnost dekanici prof. dr. sc.
Jasni Prpić-Oršić da donese odluku o neplaćenom dopustu za doc. dr. sc. Damira Arbulu, u trajanju od
godine dana s početkom 1. listopada 2019., u svrhu znanstvenog usavršavanja u tvrtki Google u
Münchenu, Njemačka.
Ad 8.) Razno.
Pod točkom Razno Dekanica je izvijestila nazočne članove Vijeća o sportskim uspjesima Fakulteta
postignutim u proteklom periodu.
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Tako je istaknula da je RITEH RUN TEAM sudjelovao u poslovnoj utrci B2run. U utrci su sudjelovali:
Valnea Burić Marohnić, Roko Dejhalla, Marina Franulović (kapetanica), Igor Lulić, Kristina Marković,
Maja Marković, Tea Marohnić, Tomislav Senčić i Sunčana Smokvina Hanza. U kategoriji srednjih
poduzeća u kojoj su sudjelovala 33 tima, Tehnički fakultet je osvojio drugo mjesto, a prvo mjesto za
najbrži ženski tim. Pojedinačno u ženskoj kategoriji za srednja poduzeća Sunčana Smokvina Hanza bila
je druga, kao i Tomislav Senčić u muškoj kategoriji.
Nadalje je pohvalila i uspjeh koji su ekipe Fakulteta, pod vodstvom prof. dr. sc. Nina Stojkovića, postigle
na ovogodišnjim STEM Gamesima.
Prof. dr. sc. Nino Stojković je potom izvijestio o rezultatima postignutim na STEM Gamesima rekavši da
su ekipe Fakulteta nastupile u dvije znanstvene arene. U areni Technology nastupile su dvije ekipe
Fakulteta, zauzevši 8. i 14. mjesto u konkurenciji dvadesetak ekipa, dok je u areni Engineering ekipa
Fakulteta zauzela izvrsno 4. mjesto u konkurenciji dvadeset timova.
U sportskim natjecanjima, Fakultet su predstavljale muška ekipa u veslanju na ergometrima zauzevši
8. mjesto, muška ekipa u krosu osvojivši izvrsno 3. mjesto za što su nagrađeni peharom i brončanim
medaljama, s pojedinačno najboljim trkačem na igrama, muška i ženska ekipa u odbojci na pijesku koje
su obje ušle u četvrtfinale, muška ekipa u stolnom tenisu koja je također izgubila u četvrtfinalu, muška
ekipa u futsalu, također poražena u četvrtfinalu na šesterce te šahovska ekipa koja je zauzela 5. mjesto
uz pojedinačno 2. mjesto. Malonogometna (futsal) ženska ekipa je u skupini ostala neporažena, ali je
ispala na osnovu slabije gol razlike.
Na kraju je zaključio svoje izvješće rekavši da se ove godine broj sudionika studenata Fakulteta povećao
u odnosu na prve igre, a zabilježen je napredak i u rezultatima, kako u sportskom, tako i u znanstvenom
dijelu natjecanja.
Dekanica je istaknula i uspjeh ekipe Fakulteta na 21. međunarodnoj regati u mornarskom veslanju u
organizaciji Pomorskog fakulteta, a pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Saše Sladića.
Izv. prof. dr. sc. Saše Sladić je potom izvijestio nazočne rekavši da su ovogodišnje natjecanje, na kojem
Tehnički fakultet već tradicionalno sudjeluje, obilježile nepovoljne vremenske prilike te su svi
natjecatelji pokazali iznimno zalaganje budući da se natjecanje nastavilo i po snažnom pljusku.
Natjecateljice Tehničkog fakulteta s manjim brojem veslačica su zauzele peto mjesto, usprkos jakoj
konkurenciji s Pomorskog fakulteta.
Nadalje je istaknuo da je i muška studentska ekipa bila podjednako uspješna završivši na 6. mjestu, što
je približno na polovici ljestvice sudionika u najjačoj kategoriji regate.
Nastavio je dodavši da se odluka da Tehnički fakultet nastupi s tri ekipe pokazala ispravnom zato jer je
Tehnički fakultet, upravo u posljednjoj kategoriji ostvario najveći uspjeh. U kategoriji 9 ekipa sačinjenih
od natjecatelja različitih dobnih skupina upravo je ekipa Tehničkog fakulteta pokazala najveću
izdržljivost poboljšavajući svoje rezultate u svakom narednom plovu. Ovogodišnje finale, baš kao i
finala u protekle dvije godine su bila ogledi Pomorskog i Tehničkog fakulteta. Ove godine je pobjedu u
El clasicu tijesno odnio Tehnički fakultet, dok je Pomorski fakultet bio uspješniji u svim ostalim
kategorijama.
Završio je svoje izlaganje dodavši da pobjeda Tehničkog fakulteta u jednoj od kategorija predstavlja
iznenađenje kojem su pridonijeli svi sudionici ovogodišnjih ekipa.
Za riječ pod točkom Razno se dodatno javio prof. dr. sc. Nino Stojković apelirajući na nastavnike da u
vidu doprinosa zaštiti okoliša sugeriraju studentima da studentske radove ne predaju u nerazgradivim
plastičnim uvezima, jer je sasvim dovoljno rad predati u običnoj neuvezanoj tiskanoj ili elektroničkoj
formi.
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Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU STUDENATA
NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA
TE PREDDIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMA

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

PRAVILNIK
O NAGRAĐIVANJU STUDENATA
NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA
TE PREDDIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMA

Rijeka, svibanj 2019.

Temeljem članka 43. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na xx.
sjednici u akad. god. 2018./2019.. održanoj xx. 05. 2019. donosi sljedeći

PRAVILNIK
o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te
preddiplomskim stručnim studijima

Članak 1.
(1.) Ovim se Pravilnikom propisuje način dodjeljivanja priznanja i nagrada najboljim
studentima.
(2.) Dodjela se vrši u svakoj akademskoj godini temeljem odluke Fakultetskog vijeća, a na
prijedlog prodekana za nastavu.
Članak 2.
(1.) Priznanja i nagrade dodjeljuju se za uspjeh studenata postignut na pojedinoj godini studija
te za cjelokupan studij.
(2.) Za pojedine godine studija dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za prvu i drugu
godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija te za prvu godinu
diplomskih sveučilišnih studija.
(3.) Za cjelokupan studij dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za preddiplomske
sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije.
(4.) Fakultetsko vijeće može u iznimnim i opravdanim slučajevima povećati broj nagrađenih
studenata.
Članak 3.
(1.) Predloženici za dobivanje priznanja i nagrada za pojedine godine studija moraju biti
redovito upisani u narednu godinu, a da tijekom studija nisu ponavljali godinu; moraju imati
ostvarene sve ECTS bodove s postotkom uspješnosti dotadašnjeg studija najmanje 75 % i
postotkom uspješnosti najmanje 75 % za godinu za koju se nagrađuju. Nagrada se dodjeljuje
najboljem u poretku prema postotku uspješnosti.
(2.) Predloženici za priznanje i nagradu za cjelokupan studij - sveučilišni prvostupnici inženjeri,
magistri inženjeri i stručni prvostupnici inženjeri moraju imati postatak uspješnosti najmanje
75 %. Nagrada se dodjeljuje najboljem u poretku prema postotku uspješnosti.
(3.) Podatke o broju ostvarenih ECTS bodova i postotku uspješnosti daje Služba studentske
evidencije iz dosjea studenata, neposredno poslije upisa u sljedeću akademsku godinu.
Članak 4.
(1.) Priznanja i nagrade uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u sklopu
obilježavanja dana Fakulteta.
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(2.) Odluka o priznanjima i nagradama ističe se na oglasnoj ploči Fakulteta i odlaže u dosje
studenata.
Članak 5.
(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima inženjerima i stručnim
prvostupnicima inženjerima priznanje se dodjeljuje kroz klasifikaciju kvalifikacije na dopunskoj
ispravi o studiju i kroz vrstu pohvale na diplomi.
Članak 6.
(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima inženjerima i stručnim
prvostupnicima inženjerima klasifikacija kvalifikacije, odnosno klasifikacija časti, dodjeljuje se
prema postotku uspješnosti kako slijedi:
− Prva klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 90-100 % ocjenskih bodova studija.
− Druga gornja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 80-89,9 % ocjenskih bodova studija.
− Druga donja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 70-79,9 % ocjenskih bodova studija.
− Treća klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 60-69,9 % ocjenskih bodova studija.
− Položio, dodjeljuje se za ostvarenih 50-59,9 % ocjenskih bodova studija.
Članak 7.
(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima inženjerima i stručnim
prvostupnicima inženjerima pohvala se dodjeljuje za završen studij u redovitom roku prema
postotku uspješnosti kako slijedi:
− Najveća pohvala (Summa Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 95-100 % ocjenskih
bodova studija.
− Velika pohvala (Magna Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 90-94,9 % ocjenskih
bodova studija.
− Pohvala (Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 80-89,9 % ocjenskih bodova studija.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
(1.) Tumačenje ovog Pravilnika ovlašten je davati dekan Fakulteta svojim odlukama ili
napucima.
Članak 9.
(1.) Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici.
(2.) Donošenjem ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe postojećeg Pravilnika.
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Dekanica

Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
KLASA:
URBROJ:
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta dana xx. xx. 2019. te je toga dana i stupio na
snagu.

Glavni tajnik

Tomo Vergić, dipl. iur.
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