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Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 900-01/22-01/11 
URBROJ: 2170-57-01-22-15 
Rijeka, 24. studenog 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2022./23., održane 24. 
studenog 2022. u 13 sati u predavaonici P1.  
 

PRISUTNI:                

1. Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
2. Prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
3. Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
4. Prodekan prof. dr. sc. Zoran Jurković 
5. Pomoćnica dekana izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
6. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
7. Prof. dr. sc. Neven Bulić 
8. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
10. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
13. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
14. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
15. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
16. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
17. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
18. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
19. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
20. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
21. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
22. Prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
23. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
24. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
25. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
26. Prof. dr. sc. Jerko Škifić 
27. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
28. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
30. Izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich 
31. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
32. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 



 

 2 

33. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
34. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
35. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
36. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
37. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
38. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković 
39. Izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak  
40. Izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar 
41. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
42. Izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan 
43. Izv. prof. dr. sc. Samir Žic 
44. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
45. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
46. Doc. dr. sc. Boris Delač 
47. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
48. Doc. dr. sc. David Ištoković 
49. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
50. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
51. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
52. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
53. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
54. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
55. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
56. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
57. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
58. Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. 
59. Asist. Valentino Marković  
60. Lovorka Malinić 
61. Marta Alvir, mag. ing. 

 

   NISU PRISUTNI:   

1. Prof. dr. sc. Robert Basan 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
3. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
4. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
5. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
6. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
7. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
8. Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
9. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
10. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
11. Prof. dr. sc. Mladen Tomić 
12. Prof. dr. sc. Anica Trp 
13. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
14. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
15. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
16. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
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17. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
18. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
19. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
20. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
21. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
22. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
23. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
24. Boris Gašparović, mag. ing. 
25. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
26. Arian Skoki, mag. ing.  
27. Daniel Štifanić, mag. ing. 
28. Luka Bajić 
29. Antonio Barišić 
30. Ivan Buterin  
31. Arian Čarapina 
32. Darijan Jelušić 
33. Lana Miličević  
34. David Petrović 
35. Tina Mlinarić 
36. Romario Novak     
37. Eugen Šegota 

 
 
Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje: 
Vijeća).  
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 28. listopada 2022.*                                                                               
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2022.*   
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 17. studenog 2022.* 
    3.1. Izbori u zvanja.*              
    3.2. Pokretanje postupaka izbora na viša radna mjesta. 
    3.3. Razno. (bez glasovanja)     
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 17. studenog 2022.* 
    4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.1.1. dr. sc. Zvjezdanu Stančić. 
            4.1.2. dr. sc. Goranku Štimac Rončević. 
    4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike: 
            4.2.1. dr. sc. Gorana Vizentina.* 
            4.2.2. dr. sc. Teu Marohnić.*             
    4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Zorana Šverka, mag. ing. el.*     
    4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing.    
            el.* 
    4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
           4.5.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.* 
           4.5.2. Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje* 
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    4.6. Razno. (bez glasovanja) 
5. Inicijativa za podnošenje prijedloga Senatu Sveučilišta u Rijeci za pokretanje postupka dodjele počasnog  
    doktorata prof. dr. sc. Danici Kragić Jensfelt.* 
6. Razno. (bez glasovanja) 
 
 

TIJEK  SJEDNICE: 
 

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 28. listopada 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća, održane 
28. listopada 2022., u ak. god. 2022./23. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika. 
 
 
Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec listopad 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec listopad 2022. 
 
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo navedeno izvješće. 
 
 
Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 17. studenog 2022. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice u ak. 
god. 2022./23., održane 17. studenog 2022. Prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga izložio je 
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:  
 
3.1. Izbori u zvanja.      
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje 
i na radno mjesto. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U  1 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić, doc. dr. sc. 

Loredana Simčić i izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci), te se 

izabire dr. sc. Angelu Bašić-Šiško, mag. math. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, 

u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne 

znanosti, znanstveno polje Matematika. 

O D L U K U  2 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr. sc. 
Siniša Družeta i prof. dr. sc. Jerko Škifić, te se izabire dr. sc. Luku Grbčića, mag. ing. mech. 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 Temeljne tehničke znanosti. 
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O D L U K U  3 
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Kristijan Lenac, prof. dr. sc. 
Mladen Tomić i doc. dr. sc. Goran Mauša, te se izabire Romana Polića, mag. ing. comp. u naslovno 
suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo. 
       
3.2. Pokretanje postupaka izbora na viša radna mjesta. 
 
Prodekan za nastavu izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupaka izbora na viša radna mjesta. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
1. Pokreće se postupak izbora nastavnika doc. dr. sc. Loredane Simčić na znanstveno-
nastavno/nastavno radno mjesto izvanredna profesorica, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za 
rad na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike.  
Izbor se provodi na pet godina, s obvezom provođenja izbora na više radno mjesto ili reizbora. 
 
    2.  Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Draščić Ban – Pomorski fakultet u Rijeci  
3. Izv. prof. dr. sc. Andrea Švob – Fakultet za matematiku u Rijeci 
Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjava li nastavnik propisane kriterije za izbor na više radno mjesto te 
podnosi Fakultetskom vijeću obrazloženo mišljenje u pisanom obliku o ispunjavanju kriterija za izbor, 
najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokaza o ispunjavanju kriterija. 
 
3. Nastavnik je obvezan dostaviti Stručnom povjerenstvu, putem predstojnika zavoda,  
dokaze o ispunjavanju kriterija za izbor na više radno mjesto, u elektroničkom obliku, najkasnije u roku od 
15 dana od pokretanja postupka izbora. 
Nastavnik dostavlja dokaze o postignućima ostvarenim nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora na 
radno mjesto, a kojima ispunjava propisane kriterije. 
 
3.3. Razno. (bez glasovanja)     
 
Prodekan za nastavu obavijestio je članove Vijeća da su temeljem novog Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti napravljene procedure za izbore u zvanja koje su postavljene na SharePoint, uz 
napomenu da će od sada sve biti u digitalnom obliku. 
 
 
Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 17. studenog 
2022. 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
znanost s 2. sjednice u ak. god. 2022./23., održane 17. studenog 2022. Prodekan za znanstvenu djelatnost 
prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi: 
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4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike: 
Prodekan je izložio prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje za 
pristupnike koji su podnijeli zahtjev prije stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti. 
 
4.1.1. dr. sc. Zvjezdanu Stančić. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. 
Zvjezdane Stančić (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević - predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević – član   
3. Doc. dr. sc. Vitomir Premur - član (Geotehnički fakultet, Sveučilište 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. 
 
4.1.2. dr. sc. Goranku Štimac Rončević. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u 
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Goranke Štimac Rončević u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić - predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut - član   
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina - 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 pristupnike: 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u 

znanstveno zvanje.  

4.2.1. dr. sc. Gorana Vizentina. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marino Brčić (predsjednik), prof. dr. 
sc. Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Goran Vukelić (član, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci), daje se 
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Gorana Vizentina izabere u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje 
Temeljne tehničke znanosti.  
 
4.2.2. dr. sc. Teu Marohnić.      
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Robert Basan (predsjednik), prof. dr. sc. 
Neven Lovrin (član) i izv. prof. dr. sc. Krešimir Vučković (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. 
Teu Marohnić izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.  
        
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnika Zorana Šverka, mag. ing. el.   
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije pristupnika 
Zorana Šverka, mag. ing. el. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Nino Stojković i prof. dr. sc. Marina 
Franulović te nakon predloženih ispravaka u Izvješću 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika 
Zorana Šverka, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je 

Metoda analize dinamičke funkcionalne povezanosti mozga na temelju EEG signala korištenjem 
adaptivne širine prozora i koeficijenata kompleksne Pearsonove korelacije. 

Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Vlahinić, a komentori prof. dr. sc. 
Miroslav Vrankić i doc. dr. sc. Peter Rogelj (University of Primorska, Faculty of Matematics, Natural 
Sciences and Information Technologies, Kopar). 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković - predsjednik  
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član  
3. Doc. dr. sc. Željka Tomasović - članica (Tehnički fakultet, Sveučilište u Puli) 
   
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing.    
el. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za 
pristupnika Denisa Selimovića, mag. ing. el. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
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O D L U K U 
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Sandi Ljubić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Srđan Žuškin (član, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci) i 
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig (članica, Tehnički fakultet, Sveučilište u Puli) utvrđuje se da pristupnik Denis 
Selimović, mag. ing. el. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije. 
Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva vrši se izmjena naslova doktorske disertacije iz prvotno 
predloženog naslova Procjena parametara valnog spektra mora iz odziva njihanja broda korištenjem 
dubokog učenja u novi naslov Modeli dubokog učenja za procjenu parametara valnog spektra mora iz 
njihanja broda. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Jonatana Lergu, a za komentoricu prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić. 
 
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika: 
 
4.5.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch. 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.Predsjednica Stručnog povjerenstva 
za ocjenu dokotorske disertacije izv. prof. dr. sc. Kristina Marković ukratko je upoznala članove Vijeća sa 
životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Kristina Marković (predsjednica), 
izv. prof. dr. sc. Marino Brčić (član) i doc. dr. sc. Andrej Žerovnik (član, Fakulteta za strojništvo, Univerza 
v Ljubljani) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika Mateja Gljušćića, mag. ing. 
nav. arch. pod naslovom Multiscale modelling of additively manufactured composite material 
behaviour. 
Mentorica doktorske disertacije je prof. dr. sc. Marina Franulović, a komentor prof. dr. sc. Domagoj Lanc. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković - predsjednica  
2. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić - član 
3. Doc. dr. sc. Andrej Žerovnik - član (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani)  

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 15. prosinca 2022. u 13:00 sati u Vijećnici.               
3.) Djelovođom se imenuje dr. sc. Andreja Borića, pred. 
 
4.5.2. Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje 
 
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljeni obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije te 
doktorska disertacija pristupnika Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje. Predsjednik Stručnog 
povjerenstva za ocjenu dokotorske disertacije prof. dr. sc. Goran Cukor ukratko je upoznao članove Vijeća 
sa životopisom pristupnika te sadržajem i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekan za 
znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Domagoj Lanc izložio je prijedlog članova Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije, datuma i mjesta obrane te imenovanja djelovođe. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo 
 

O D L U K U 
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Cukor (predsjednik), prof. dr. sc. 
Domagoj Lanc (član) i prof. dr. sc. Ivan Samardžić (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 
Sveučilište u Slavonskom Brodu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika 
Miroslava Randića, dipl. ing. brodogradnje pod naslovom Optimizacija postupka zavarivanja čelika 
povišene čvrstoće za rad pri niskim temperaturama. 
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Duško Pavletić, a komentor prof. dr. sc. Goran Turkalj. 
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
                       1.Prof. dr. sc. Goran Cukor - predsjednik  
                       2.Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – član 
                       3.Prof. dr. sc. Ivan Samardžić – član (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu)  

2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 12. prosinca 2022. u 11:00 sati u   
      Vijećnici.               
3.) Djelovotkinjom se imenuje asist. Maju Vlatković. 
 
4.6. Razno. (bez glasovanja) 
 
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da su poticaje za znanstvenu izvrsnost 
ostvarili izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić te asistentice Ivana Lučin i Sandra Kvaternik Simonetti. Dekan je 
obavijestio da je izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga dobitnik Državne nagrade za znanost za područje tehničkih 
znanosti za 2021. godinu. Članovi Vijeća čestitali su pljeskom.  
 
 
Ad 5.) Inicijativa za podnošenje prijedloga Senatu Sveučilišta u Rijeci za pokretanje postupka dodjele 
počasnog doktorata prof. dr. sc. Danici Kragić Jensfelt. 
 
Članovima Vijeća je putem SharePointa dostavljen prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog 
doktorata prof. dr. sc. Danici Kragić Jensfelt profesorici na Kraljevskom tehnološkom institutu (KTH) u 
Stockholmu. 
 
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo 
 

Z A K LJ U Č A K 
Temeljem  Inicijative za podnošenje prijedloga Senatu Sveučilišta u Rijeci za pokretanje postupka dodjele 
počasnog doktorata prof. dr. sc. Danici Kragić Jensfelt te suglasnosti predloženice o pristanku na 
kandidaturu, Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predlaže pokretanje postupka 
dodjele  

počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) 
dr. sc. DANICI KRAGIĆ JENSFELT 

profesorici na Kraljevskom tehnološkom institutu (KTH) u Stockholmu. 
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Ad 6.) Razno.  
Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća o održanoj sjednici Senata Sveučilišta u 
Rijeci na kojoj je, između ostaloga, bilo riječi o novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti te o njegovom utjecaju na mnoge pravilnike i Statut koje trebamo uskladiti s njim. Također je 
obavijestio i o projektu YUFE4Postdocs za zapošljavanje postdoktorskih istraživača na Sveučilištu u Rijeci. 
 
Prodekan za nastavu prikazao je analizu nastavnih opterećenja po zavodima te predložio inicijativu za 
njihovo ujednačavanje na nivou Fakulteta. U raspravu su se uključili doc. dr. sc. Dunja Legović i prof. dr. 
sc. Roko Dejhalla. 
 
Dekan je obavijestio članove Vijeća o svečanoj sjednici povodom obilježavanja 62. obljetnice Fakulteta, 
koja će biti održana 2. prosinca 2022. 
 
U raspravu vezano uz odijevanje na obranama uključili su se doc. dr. sc. Tea Marohnić, prof. dr. sc. Mladen 
Perinić, prof. dr. sc. Albert Zamarin, prof. dr. sc. Siniša Družeta, prof. dr. sc. Zoran Čarija i prof. dr. sc. Sanjin 
Braut.  
 
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić obavijestio je članove Vijeća da će dobiti obavijest putem aplikacije Zbornica 
na Merlinu vezano uz predlaganje kandidata za povjerljivu osobu i njezinog zamjenika. 
 
 
Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 14:15 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.           
 
                                                                      
                                                                                                                                     DEKAN 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
 


