Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/19-01/11
URBROJ: 2170-57-01-19-21
Rijeka, 29. studenog 2019.
ZAPISNIK
s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./20., održane
29. studenog 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Robert Basan
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Zoran Jurković
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Alfredo Višković
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Boris Delač
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
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Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
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. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Ivan Volarić

Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Vanja Čotić Poturić, pred.
Asist. Angela Bašić-Šiško

Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Sandra Kvaternik, mag. ing.
David Ištoković, mag. ing.
Vedran Medica Viola, mag. ing.
Nikola Turk, mag. ing.
Filip Hadrović-Pavišić
Tibor Jaklin
Vito Medved
Denis Mijolović
Erik Smoljan

NISU PRISUTNI:
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15.
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18.
19.

Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Zoran Čarija
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Miroslav Joler
Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik - Sabbatical
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić

2

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Diego Sušanj, mag.ing.
Daniel Ivaničić
Ivan Jokić
Romario Novak
Maša Stanković
Luka Vukonić

Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić 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 25. listopada 2019.*
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2019.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 25. studenog 2019.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.2. Milan Jurjević, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.1.3. Neven Tomašić, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Vera Gradišnik, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Promjena nositelja predmeta.*
3.5. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 22. studenog 2019.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Nikolu Tomca.
4.1.2. dr. sc. Vitomira Premura.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Nevena Bulića.*
4.2.2. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger.*
4.2.3. dr. sc. Renata Šarca.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike:
4.3.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech.*
4.3.2. Nikolu Turka, mag. ing. el.*
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive Šebelja, dipl. sanit. ing.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem.
teh.*
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4.6. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike:
4.6.1. Ivana Markovinovića, mag. ing. el.*
4.6.2. Zorana Šverka, mag. ing. el.*
4.7. Razno.
5. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.*
6. Razno.

TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 25. listopada 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak.
god. 2019./20., održane 25. listopada 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 25. studenog 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice u
ak. god. 2019./20., održane 25. studenog 2019. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila
je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja.
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. Maja Marković, 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. Goran Cukor, prof. dr. sc.
Zoran Jurković i prof. dr. sc. Duško Pavletić, te se izabire Maju Marković, 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. Duška Pavletića.
3.1.2. Milan Jurjević, mag. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

4

ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta, prof.
dr. sc. Lado Kranjčević i prof. dr. sc. Zoran Čarija, te se izabire Milana Jurjevića, mag. ing. strojarstva
u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti.
3.1.3. Neven Tomašić, dipl. ing. strojarstva, izbor 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. Dario Iljkić, doc. dr. sc.
Sunčana Smokvina Hanza i prof. dr. sc. Goran Cukor, te se izabire Nevena Tomašića, dipl. ing.
strojarstva u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
3.2. Reizbor na radno mjesto.
Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor pristupnice u zvanje i na radno mjesto.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor, u sastavu: prof. dr. sc. Saša Vlahinić, prof. dr. sc.
Nino Stojković i izv. prof. dr. sc. Tihomir Betti (FESB, Split), a kojim se Izvješćem utvrđuje da izv. prof.
dr. sc. Vera Gradišnik ne ispunjava minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstveno-nastavno
radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Elektrotehnika, za rad u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, na Zavodu za automatiku i
elektroniku.
Postupak reizbora mora se ponoviti nakon dvije godine od dana donošenja ove odluke.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 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 Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
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 Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske
tehnologije.
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
2. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
3. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
3.4. Promjena nositelja predmeta.
Članovima Vijeća je, putem share-pointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp pojasnila je da se radi o promjeni nositelja na predmetima u ljetnom
semestru, u ak. god. 2019./20., na kojima je nositelj doc. dr. sc. Damir Kolić, a koji je od 1. listopada
2019. do 30. rujna 2020. na neplaćenom dopustu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta za ak. god.
2019./20. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD-u.
Tabela promjena nositelja predmeta za ak. god. 2019./20. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je
sastavni dio (na CD-u).
3.5. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 22. studenog
2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 2. sjednice u ak. god. 2019./20., održane 22. studenog 2019. Prodekanica za znanstvenu
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Nikolu Tomca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Pomorskog faklulteta Sveučilišta u Rijeci za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Nikole Tomca u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac - predsjednik
2. Professor emeritus Elso Kuljanić - član
3. Prof. dr. sc. Marko Dunđer – član (Odsjek za politehniku, Sveučilište u Rijeci)
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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. Vitomira Premura.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Vitomira Premura (Geotehnički fakultet Sveučilišta 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. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić – član
3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (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.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
4.2.1. dr. sc. Nevena Bulića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Sučić (predsjednik), prof. dr. sc.
Nino Stojković (član) i prof. dr. sc. Damir Sumina (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta
u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Nevena
Bulića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
4.2.2. dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić
(predsjednik), prof. dr. sc. Goran Turkalj (član) i prof. emerita dr. sc. Natalija Koprivanac (članica,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom
odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Lidiju Runko Luttenberger izabere u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Interdisciplinarne tehničke znanosti.
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4.2.3. dr. sc. Renata Šarca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić
(predsjednik), prof. dr. sc. Zoran Čarija (član) i izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica,
Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje
i prijedlog da se dr. sc. Renata Šarca izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni obrasci Ocjena teme doktorskog rada za
pristupnike Petra Gljušćića, mag. ing. mech. i Nikolu Turka, mag. ing. el.
4.3.1. Petra Gljušćića, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Robert Basan (predsjednik), doc. dr. sc. Ervin Kamenar (član) i prof. dr. sc. Željko Domazet (član,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu) utvrđuje se da pristupnik Petar
Gljuščić, mag. ing. mech., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod
naslovom Konstrukcija nosivog uređaja minijaturiziranih dimenznija za prikupljanje i pretvorbu
niskorazinske energije iz okoliša.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Sašu Zeleniku.
4.3.2. Nikolu Turka, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr.
sc. Dubravko Franković (predsjednik), doc. dr. sc. Rene Prenc (član) i prof. dr. sc. Damir Sumina (član,
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu) utvrđuje se da pristupnik Nikola Turk,
mag. ing. el., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Upravljačka struktura bezležajnog motora s izraženom nelinearnom ovisnošću razvijene magnetske
sile o strujama.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića.
4.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive Šebelja, dipl. sanit. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija pristupnice Ive Šebelja, dipl.
sanit. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Ive
Šebelja, dipl. sanit. ing. pod naslovom Formiranje standardizirane metodologije prijave i izrada
referentnih vrijednosti za procjenu učinkovitosti gospodarenja medicinskim otpadom iz zdravstvenih
ustanova u Republici Hrvatskoj.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
3. Doc. dr. sc. Željko Linšak – član (Medicinski fakultet, Rijeka)
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem.
teh.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem. teh. Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc.
Sunčana Smokvina Hanza ukratko je upoznala članove Vijeća sa životopisom pristupnice te sadržajem
i znanstvenim doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Marina Franulović iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma i
mjesta obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
(predsjednica), prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić (članica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić (članica, Metalurški fakultet u Sisku
Sveučilišta u Zagrebu), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnice Vedrane Špada,
dipl. ing. kem. teh. pod naslovom Priprava nanokompozita iz ugljikovih nanocijevi i Al-legure
visokotlačnim lijevanjem.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza – predsjednica
2. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu)
3. Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić - članica (Metalurški fakultet u Sisku
Sveučilišta u Zagrebu)
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 13. prosinca 2019. u 11:00 sati u učionici
U1.
3.) Djelovođom se imenuje asist. Lovru Liverića, mag. ing. mech.
4.6. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni obrasci Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnika Ivana Markovinovića, mag. ing. el. i Zorana Šverka, mag. ing. el.
4.6.1. Ivana Markovinovića, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc.
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića te samog studenta, imenuje se
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prof. dr. sc. Sašu Vlahinića mentorom pri izradi doktorske disertacije Ivana Markovinovića, mag. ing.
el., umjesto dosadašnjeg mentora doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića.
4.6.2. Zorana Šverka, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc.
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića te samog studenta, imenuje se
prof. dr. sc. Sašu Vlahinića mentorom pri izradi doktorske disertacije Zorana Šverka, mag. ing. el.,
umjesto dosadašnjeg mentora doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića.
4.7. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća da
je 12. studenog 2019. Stručno povjerenstvo AZVO-a provelo reakreditaciju poslijediplomskoga
sveučilišnog (doktorskog) studija Računarstvo.
U nastavku, prodekanica je obavijestila da su zahtjev za poticanje znanstvene izvrsnosti podnijeli izv.
prof. dr. sc. Marino Brčić, asistenti Sandra Kvaternik, Ivan Lorencin, Ivana Lučin i Petar Gljuščić.
Također je obavijestila da su pristigli rezultati Istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost te su
za financiranje odobreni projekti prof. dr. sc. Marka Čanađije, prof. dr. sc. Domagoja Lanca i prof. dr.
sc. Marine Franulović, kao i rezultati UNIRIPlus projekata te su za financiranje odobreni projekti doc.
dr. sc. Kristine Marković i doc. dr. sc. Gorana Mauše. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.

Ad 5.) Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog
učenja Sveučilišta u Rijeci, koji je usvojen na 33. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 24. rujna
2019. Temeljem čl. 8. navedenog Pravilnika obavezni smo imenovati Povjerenstvo za priznavanje i
vrednovanje prethodnog učenja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuje se Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja do kraja mandatnog
razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. dr. sc. Anica Trp – prodekanica za nastavu
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević – voditeljica sveučilišnih studija strojarstva
Doc. dr. sc. Anton Turk – voditelj sveučilišnih i stručnog studija brodogradnje
Doc. dr. sc. Rene Prenc – voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
Doc. dr. sc. Goran Gregov – voditelj stručnog studija strojarstva
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica stručnog studija elektrotehnike
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Ad 6.) Razno.
Dekan je članove Vijeća obavijestio o sljedećem:
- Do 15. studenog 2019. pristigli su prijedlozi zavoda za nabavu laboratorijske opreme. Sljedećeg tjedna
predstojnici zavoda dobit će povratnu informaciju o nabavci, a sama nabava bit će realizirana početkom
2020. godine.
- Sljedeće godine ići će se u postupak javne nabave računalne opreme, kako bi mogla biti nabavljena
sva potrebna oprema. Navedena obavijest proslijeđena je predstojnicima zavoda.
- 22. listopada 2019. održana je 35. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su predložene izmjene
i dopune Statuta Sveučilišta u Rijeci te stavljene na javnu raspravu. Naglasak je na prijedlogu nove
procedure izbora Rektora na način da se 1. krug glasovanja održi na sjednici Fakulteskoga vijeća
pojedine sastavnice.
- 9. studenog 2019. održana je 21. međunarodna regata u mornarskom veslanju u akvatoriju Portoroža.
O sudjelovanju ekipa našega fakulteta izvijestio je izv. prof. dr. sc. Saša Sladić.
- Od 15. do 16. studenog 2019. na Fakultetu je održano 8. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in
memoriam Zlatku Winkleru.
- 26. studenog 2019. održana je sjednica Predsjedništva Alumni kluba Fakulteta na kojoj je obaviješteno
o pripremi plana predavanja u 2020. godini.
- 28. studenog 2019. tvrtka SGS Adriatica d.o.o. iz Rijeke provela je vanjski audit sustava upravljanja
kvalitetom na našem fakultetu, sukladno normi ISO 9001.
- Od 2. do 6. prosinca 2019. u holu Fakulteta bit će održana izložba inovacija ADRIATECH.
- 9. prosinca 2019. započinje s radom nova voditeljica Knjižnice gospođa Sanja Orešković.
- Na share-point Fakultetskoga vijeća postavljene su nove prezentacije Fakulteta na hrvatskom i
engleskom jeziku.
- 3. sjednica Fakultetskoga vijeća bit će održana u petak 20. prosinca 2019., a u ponedjeljak 23. prosinca
2019. u 11:30 sati bit će upriličen blagdanski domjenak za djelatnike i poslovne partnere Fakulteta.
Povjerenik dekana za sport prof. dr. sc. Nino Stojković zamolio je kolege za razumijevanje glede
nastavnih obaveza za studente sportaše koji idu na natjecanja.

Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:40 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.
Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić
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PRILOG 1
PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2019./20.
(na CD-u)

