Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/16‐01/9
URBROJ: 2170‐57‐01‐16‐48
Rijeka, 29. rujna 2016.

ZAPISNIK
s 12. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2015./16., održane
29. rujna 2016., s početkom u 10:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
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Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Pomoćnik dekana prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – Sabbatical
Prof. dr. sc. Božidar Križan – Sabbatical
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
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36.
37.
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40.
41.
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51.
52.
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59.
60.
61.
62.
63.

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred.
Zn. novak Goran Mauša
Žarko Burić, mag. ing.
Graciela Šterpin, mag. ing.
Ivan Volarić, mag. ing.
Šimun Rogoznica
Teodora Milošević
Daniel Morožin
Ljubica Pavlović
Ljubomir Pozder

NISU BILI PRISUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐ Žic
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – neplaćeni dopust
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Sven Maričić
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Doc. dr. sc. Igor Wolf
Nikola Anđelić, mag. ing.
Lovro Štic, mag. ing.
Marko Mesarić
Matej Raguzin
Petar Topljak

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler iznio je primjedbu na dnevni red u svezi s točkama 7.–11. za koje
materijal nije postavljen na share‐portal. Dekan mu je odgovorio da poštujemo dugogodišnje običaje
te iz tog razloga materijali nisu postavljeni na share‐portal.
Dekan je točku 4.6.1. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ
pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović skinuo s dnevnoga reda zbog nejasnoća koje su se
pojavile, a problem bi trebao biti riješen na sljedećoj sjednici Fakultetskoga vijeća.
Vijeće je većinom glasova (jedan protiv) usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. srpnja 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec srpanj 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 23. rujna 2016.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Robert Ljubek, mag. ing. strojarstva, Fran Torbarina, mag. ing. strojarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Ivan Jurković, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.3. Nikola Anđelić, mag. ing. strojarstva, Damir Malnar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent;*
3.1.4. Ivana Hreljac, mag. ing. strojarstva, Robert Ljubek, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko
zvanje asistent;*
3.1.5. Neven Crnković, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.6. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbori na radna mjesta:
3.2.1. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent;*
3.2.2. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno
radno mjesto docent.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
3.5. Imenovanja nositelja predmeta u ak. god. 2016./2017. – dopuna.*
3.6. Povjeravanje održavanja nastave.*
3.7. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016.*
3.8. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Kristinu Marković;
4.1.2. dr. sc. Branimira Rončevića.
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4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Dubravka Frankovića.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Marka Perčića, mag. ing.
mech.*
4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Volarića, mag. ing. el.*
4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ pod
mentorstvom:
4.6.1. izv. prof. dr. sc. Marine Franulović;*
4.6.2. doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac;*
4.6.3. prof. dr. sc. Domagoja Lanca;*
4.6.4. prof. dr. sc. Bože Smoljana.*
4.7. Promjena mentora doktorske disertacije Abdelhameedu Nasseru, dipl. ing.
4.8. Promjena nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju za ak. god.
2016./2017.
4.9. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2016./2017.*
4.10. Razno.
5. Promjena naziva laboratorija na:
5.1. Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije;*
5.2. Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.*
6. Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–
2018./19.*
7. Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–2018./19.
8. Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–
2018./19.
9. Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god.
2016./17.–2018./19.
10. Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–2018./19.
11. Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva za
studente, Povjerenstva za web stranice i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god.
2016./17. – 2018./19.
12. Razno.
U nastavku, Dekan je iznio nekoliko riječi o životu i radu nastavnika Fakulteta koji odlaze u mirovinu, a
oni su: prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, prof. dr. sc. Bernard Franković, prof. dr. sc. Zoran Mrša, prof. dr. sc.
Loreta Pomenić, prof. dr. sc. Luka Sopta i Mirko Bađim, v. pred. Dekan im je izrazio zahvalu za
dugogodišnji rad na Fakultetu te im je u ime Fakultetskoga vijeća i u svoje ime poželio sreću i zdravlje.
Članovi Vijeća pozdravili su ih pljeskom. Profesori koji odlaze u mirovinu pozvali su sve djelatnike
Fakulteta na domjenak u 12:00 sati u marendarij.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. srpnja 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen zapisnik s 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane
21. srpnja 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.
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Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec srpanj 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec srpanj 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 23. rujna 2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice
održane 23. rujna 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
Na share‐portal su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. Robert Ljubek, mag. ing. strojarstva, Fran Torbarina, 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. Kristian Lenić, prof. dr. sc.
Anica Trp i doc. dr. sc. Igor Wolf te se izabire Frana Torbarinu, 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, znanstvenu granu Procesno
energetsko strojarstvo.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Kristiana Lenića.
3.1.2. Ivan Jurković, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, 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: doc. dr. sc. Neven Bulić, izv. prof. dr.
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Ivana Jurkovića, 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, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Nevena Bulića.
3.1.3. Nikola Anđelić, mag. ing. strojarstva, Damir Malnar, 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: prof. dr. sc. Mladen Crneković (FSB,
Zagreb), prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split) i prof. dr. sc. Dubravko Majetić (FSB, Zagreb), te se izabire
Nikolu Anđelića, mag. ing. strojarstva u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom
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odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Automatika.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Zlatana Cara.
3.1.4. Ivana Hreljac, mag. ing. strojarstva, Robert Ljubek, 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: izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija, izv. prof.
dr. sc. Lado Kranjčević i izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta te se izabire Ivanu Hreljac, 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 Temeljne tehničke znanosti,
znanstvenu granu Mehanika fluida.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Zorana Čariju.
3.1.5 Neven Crnković, 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: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, doc. dr. sc.
Dubravko Franković i izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP) te se izabire Nevena Crnkovića, 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, znanstvenu granu Elektroenergetika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića.
3.1.6. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, Damir Malnar, 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: doc. dr. sc. Neven Bulić, izv. prof. dr.
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Dominika Cikača, 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, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Nevena Bulića.
3.2. Reizbori na radna mjesta:
Na share‐portal su postavljena Izvješća Povjerenstava za reizbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.2.1. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Dario Matika (MORH), doc.
dr. sc. Neven Bulić i doc. dr. sc. Damir Sumina (FER, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Saše Sladića, dipl.
ing. elektrotehnike na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektrostrojarstvo, za rad na Zavodu za
elektroenergetiku.
3.2.2. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Srđan Skok, doc. dr.
sc. Vedran Kirinčić i prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Dubravka Frankovića,
dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na
Zavodu za elektroenergetiku.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedloge 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
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Elektroenergetika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
3. Prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, Zagreb)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Elektrostrojarstvo, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
3. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Umjetna
inteligencija, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Nataša Hoić‐Božić (Odjel za informatiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
ODLUKU 4
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo
(konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
2. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović (Mašinski fakultet, Niš)
3. Doc. dr. sc. Goran Gregov
ODLUKU 5
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 Računarstvo, znanstvenu granu Informacijski sustavi, za
rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
2. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
ODLUKU 6
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na Zavodu za
elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
2. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
3. Izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP, Rijeka)
ODLUKU 7
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 Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida, za rad na
Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
2. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
3. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
ODLUKU 8
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
ODLUKU 9
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika, za rad na Zavodu za
automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
3. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Igora
Wolfa, dipl. ing. strojarstva na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno
energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
3. Prof. dr. sc. Igor Balen (FSB, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
3.5. Imenovanja nositelja predmeta u ak. god. 2016./2017. – dopuna.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog dopune nositelja predmeta za ak. god.
2016./17.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja dopuna nositelja predmeta za ak. god.
2016./17. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD‐u.
Tabela dopune nositelja predmeta za ak. god. 2016./17. dana je u prilogu zapisnika na CD‐u i njegov
je sastavni dio ‐ Prilog 1.
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3.6. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju prijedlozi o povjeravanju održavanja
nastave u ak. god. 2016./17. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD‐u.
Tabela o povjeravanju održavanja nastave u ak. god. 2016./17. dana je u prilogu zapisnika na CD‐u i
njegov je sastavni dio ‐ Prilog 2.
3.7. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su, putem share‐portala, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom
semestru ak. god. 2015./16.
3.8. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da je Natječaj za izbor demonstratora otvoren
od 26. rujna do 7. listopada 2016.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna
2016.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 11. sjednice održane 23. rujna 2016. 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:
4.1.1. dr. sc. Kristinu Marković;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Kristinu Marković.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Kristine Marković u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović – član (Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija)
3. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović – članica
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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4.1.2. dr. sc. Branimira Rončevića.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Branimira Rončevića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za konstruiranje u strojarstvu za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Branimira Rončevića u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Boris Obsieger ‐ predsjednik
2. Doc. dr. sc. Krešimir Vučković – član (FSB, Zagreb)
3. Doc. dr. sc. Goran Gregov – član
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Dubravka Frankovića.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Dubravka Frankovića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nino Stojković (predsjednik), izv. prof.
dr. sc. Srđan Skok (član) i prof. dr. sc. Ante Marušić (član, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Dubravka Frankovića
izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika.
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Marijana
Cukrova, mag. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Marijana Cukrova, mag. ing. mech. pod naslovom
Model implementacije sustava morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović – mentor, član (Pomorski fakultet, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – komentor, član
4. Prof. dr. sc. Natalija Kavran – članica (Fakulet prometnih znanosti, Zagreb)
5. Doc. dr. sc. Vlado Frančić – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
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4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Marka Perčića, mag. ing.
mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije za pristupnika Marka Perčića, 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.
Saša Zelenika (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Robert Basan (član) i doc. dr. sc. Goran Gregov (član)
utvrđuje se da pristupnik Marko Perčić, mag. ing. mech., ispunjava Zakonom propisane uvjete za
izradu doktorske disertacije pod naslovom Karakterizacija utjecajnih parametara na trenje u
nanometarskom području.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Sašu Zeleniku.
4.5. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Volarića, mag. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Ivana Volarića, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Ivana Volarića, mag. ing. el. Naslov teme doktorske disertacije je
Poboljšanje koncentracije signala u vremensko‐frekvencijskoj domeni primjenom adaptivnog
komprimiranog otipkavanja i uvjeta prorijeđenosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić – član
3. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga – član
4.6. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ pod
mentorstvom:
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljena izvješća povjerenstava za izbor doktoranada za
rad na znanstvenim projektima HRZZ.
4.6.1. izv. prof. dr. sc. Marine Franulović;
Točka je skinuta s dnevnoga reda.
4.6.2. doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac (predsjednica),
doc. dr. sc. Ivan Štajduhar (član) i prof. dr. sc. Ivo Ipšić (član) te se izabire Anu Vranković, mag. ing.
računarstva za doktorandicu pod mentorstvom doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac, u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistentica uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno
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područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske
zaklade za znanost, pod nazivom Evolving Software Systems: Analysis and Innovative Approaches for
Smart Management (EVOSOFT), voditeljice doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.6.3. prof. dr. sc. Domagoja Lanca;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Josip Brnić (predsjednik), prof. dr. sc.
Goran Turkalj (član) i prof. dr. sc. Domagoj Lanc (član) te se izabire Sandru Kvaternik, mag. ing.
strojarstva za doktorandicu pod mentorstvom prof. dr. sc. Domagoja Lanca, u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistentica uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu
Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Assessment of structural behaviour in limit state operating
conditions, voditelja prof. dr. sc. Josipa Brnića.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.6.4. prof. dr. sc. Bože Smoljana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr.
sc. Loreta Pomenić (članica) i doc. dr. sc. Dario Iljkić (član) te se izabire Andreja Borića, mag. ing.
strojarstva za doktoranda pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana, u suradničko zvanje i na radno
mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost,
pod nazivom Optimisation and modelling of thermal processes of materials.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.7. Promjena mentora doktorske disertacije Abdelhameedu Nasseru, dipl. ing.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je članovima Vijeća prijedlog promjene mentora
doktorske disertacije Abdelhameedu Nasseru, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjih mentora imenuje se doc. dr. sc. Sašu Sladića mentorom doktorske
disertacije Abdelhameedu Nasseru, umjesto dosadašnjih mentora doc. dr. sc. Saše Sladića i doc. dr. sc.
Nevena Bulića.
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4.8. Promjena nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju za ak. god.
2016./2017.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je članovima Vijeća prijedlog promjene nositelja na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju za ak. god. 2016./2017.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za konstruiranje u strojarstvu te se vrši promjena nositelja predmeta na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Modulu 5: Konstruiranje u strojarstvu za
predmet Izabrana poglavlja iz prijenosnika snage tako da nositelj bude doc. dr. sc. Sanjin Troha,
umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Gordane Marunić i izv. prof. dr. sc. Roberta Basana.
4.9. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2016./2017.
Na share‐portal Fakultetskog vijeća postavljeno je Izvješće o motivacijskim razgovorima s pristupnicima
prijavljenima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za ak. god. 2016./17. te Popis
pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (dokotrskih) studija u ak. god. 2016./17. Prodekanica
za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za upis svih pristupnika.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Božidara
Križana i Izvješća Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni (doktorski)
studij vrši se upis svih pristupnika na prvu godinu prema tabeli danoj u prilogu ove odluke.
Upisi u prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija u ak. god. 2016./17. bit će
održani u razdoblju od 3. do 7. listopada 2016.
Popis pristupnika za upis na prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija u ak. god.
2016./17. dan je u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio – Prilog 3.
4.10.

Razno.

Dekan je obavijestio da će financiranje sveučilišnih potpora biti produljeno za godinu dana. Također,
obavijestio je da će Sveučilište u Rijeci raspisati natječaj za dodjelu sredstava potpora znanstvenim
istraživanjima za 2016. istraživačima u statusu docenta ili znanstvenih suradnika.

Ad 5) Promjena naziva laboratorija na:
Na share‐portal su postavljeni prijedlozi Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije i
Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju o promjeni naziva laboratorija.
5.1. Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije;
Vijeće je, sukladno prijedlogu zavoda, jednoglasno donijelo
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ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te se vrši promjena
naziva Laboratorija za brodogradnju u Laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje
brodogradilišta.
5.2. Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Prihvaća se prijedlog Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju te se vrši promjena
naziva Laboratorija za fiziku i zaštitu okoliša u Laboratorij za fiziku.

Ad 6.) Imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–
2018./19.
Članovima Vijeća su putem share‐portala dostavljeni prijedlozi zavoda o imenovanju voditelja
ustrojbenih jedinica zavoda za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. Dekan je naglasio da
je imenovanje voditelja ustrojbenih jedinica vezano uz koeficijente kojima Fakultet i zavodi raspolažu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu zavoda, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1

Imenuju se voditelji katedri za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
Zavod za automatiku i elektroniku
1. Katedra za elektroniku, robotiku i automatiku – prof. dr. sc. Zlatan Car
2. Katedra za mjerne sustave – prof. dr. sc. Nino Stojković
3. Katedra za signale i sustave – prof. dr. sc. Viktor Sučić
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
1. Katedra za dinamiku plovnih objekata – prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
2. Katedra za konstrukciju plovnih objekata – prof. dr. sc. Albert Zamarin
3. Katedra za otpor i propulziju broda – prof. dr. sc. Roko Dejhalla
4. Katedra za projektiranje plovnih objekata – prof. dr. sc. Bruno Čalić
5. Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje – prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Zavod za elektroenergetiku
1. Katedra za opću elektrotehniku – doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
2. Katedra za električna postrojenja i elektroenergetske sustave – doc. dr. sc. Dubravko
Franković
3. Katedra za električne strojeve i pogone – prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management
1. Katedra za organizaciju i operacijski management – prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Katedra za proizvodne tehnologije – prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Katedra za mjernu tehniku i sustave kvalitete – prof. dr. sc. Duško Pavletić
4. Katedra za projektiranje procesa – prof. dr. sc. Mladen Perinić
5. Katedra za proizvodnu opremu i robotiku – izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Zavod za konstruiranje u strojarstvu
1. Katedra za inženjersku grafiku – prof. dr. sc. Gordana Marunić
2. Katedra za konstruiranje i precizno inženjerstvo – prof. dr. sc. Božidar Križan
3. Katedra za konstrukcijske elemente – prof. dr. sc. Boris Obsieger
4. Katedra za prijenosnike snage i transportna sredstva – prof. dr. sc. Neven Lovrin
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Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju
1. Katedra za primijenjenu matematiku i fiziku – prof. dr. sc. Senka Maćešić
2. Katedra za strane jezike i kineziologiju – Ksenija Mance, v. pred.
Zavod za materijale
1. Katedra za inženjerstvo materijala – doc. dr. sc. Dario Iljkić
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo
1. Katedra za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
2. Katedra za računarsko inženjerstvo – izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Zavod za računarstvo
1. Katedra za komunikacijske sustave – izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
2. Katedra za programsku podršku – doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Katedra za inteligentne računalne sustave – prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Zavod za tehničku mehaniku
1. Katedra za čvrstoću konstrukcija – prof. dr. sc. Domagoj Lanc
2. Katedra za dinamiku strojeva – prof. dr. sc. Roberto Žigulić
3. Katedra za mehaniku tijela – prof. dr. sc. Marko Čanađija
Zavod za termodinamiku i energetiku
1. Katedra za termodinamiku i termotehniku – prof. dr. sc. Anica Trp
2. Katedra za tehniku hlađenja – prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Katedra za brodsko strojarstvo – prof. dr. sc. Vladimir Medica
4. Katedra za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša – prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
ODLUKU 2

Imenuju se voditelji laboratorija za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
Zavod za automatiku i elektroniku
1. Laboratorij za automatiku i robotiku – izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju – prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Laboratorij za elektroniku – izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
4. Laboratorij za asistivnu tehnologiju – izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
5. Laboratorij za statističku analizu i obradu signala – prof. dr. sc. Viktor Sučić
Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
1. Laboratorij za brodsku hidromehaniku – prof. dr. sc. Roko Dejhalla
2. Laboratorij za inženjerstvo morske tehnologije – prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji – prof. dr. sc. Albert Zamarin
4. laboratorij za tehnologiju gradnje broda i osnivanje brodogradilišta – izv. prof. dr. sc. Tin
Matulja
Zavod za elektroenergetiku
1. Laboratorij za električne strojeve i pogone – prof. dr. sc. Livio Šušnjić
2. Laboratorij za opću elektrotehniku – mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.
3. Laboratorij za elektroenergetiku – doc. dr. sc. Dubravko Franković
4. Laboratorij za primjenu energetske elektronike – doc. dr. sc. Saša Sladić
5. Laboratorij za nadzor, zaštitu i vođenje EES‐a – doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Zavod za industrijsko inženjerstvo i management
1. CIM laboratorij – prof. dr. sc. Milan Ikonić
2. Laboratorij za obradu odvajanjem čestice – prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Laboratorij za plastičnu obradu i obradne strojeve – asist. Graciela Šterpin
4. Laboratorij za tehnička mjerenja – asist. Maja Forempoher Škuver
5. Laboratorij za zavarivanje i osiguranje kvalitete ‐ prof. dr. sc. Duško Pavletić
6. Laboratorij za inteligentne strojeve i obradne sustave – izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Zavod za konstruiranje u strojarstvu
1. Laboratorij za fotoelasticimetriju – prof. dr. sc. Boris Obsieger
2. Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku – doc. dr. sc. Goran Gregov
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3. Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije – prof. dr. sc. Neven Lovrin
4. Laboratorij za precizno inženjerstvo – prof. dr. sc. Saša Zelenika
5. Laboratorij za mjerenje hrapavosti – izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
6. Laboratorij za tenzometriju – izv. prof. dr. sc. Robert Basan
7. Laboratorij za akustiku – poslijedoktorandica dr. sc. Kristina Marković
Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju
1. Laboratorij za fiziku – prof. dr. sc. Senka Maćešić
2. Fonolaboratorij– mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred.
Zavod za materijale
1. Laboratorij za ispitivanje materijala ‐ doc. dr. sc. Dario Iljkić
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo
1. Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
2. Laboratorij za računarsko inženjerstvo – izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Zavod za računarstvo
1. Laboratorij za komunikacije i mrežne sustave – doc. dr. sc. Mladen Tomić
2. Laboratorij za programsko inženjerstvo i obradu informacija – doc. dr. sc. Tihana Galinac
Grbac
3. Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija – doc. dr. sc. Jonatan Lerga
4. Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave – izv. dr. sc. Kristijan Lenac
Zavod za tehničku mehaniku
1. Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija – prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija – prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Laboratorij za numeričku analizu konstrukcija – prof. dr. sc. Marko Čanađija
4. Laboratorij za mjerenje i analizu deformacija – prof. dr. sc. Domagoj Lanc
5. Laboratorij za mehatroniku u strojarstvu – v. asist. dr. sc. Ante Skoblar
6. Laboratorij za dinamiku strojeva – prof. dr. sc. Sanjin Braut
Zavod za termodinamiku i energetiku
1. Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju – doc. dr. sc. Igor Wolf
2. Laboratorij za rashladnu tehniku – prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Laboratorij za motore – prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
4. Laboratorij za industrijsku energetiku – v. asist. dr. sc. Viktor Dragičević
5. Laboratorij za toplinska mjerenja – prof. dr. sc. Kristian Lenić
6. Laboratorij za toplinske turbostrojeve – doc. dr. sc. Tomislav Senčić

Buduća dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić iznijela je članovima Vijeća prijedloge imenovanja za
točke od 7. do 11. dnevnoga reda.

Ad 7.) Imenovanje prodekana za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Imenuju se prodekani za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp – prodekanica za nastavu
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija – prodekan za znanstvenu djelatnost
3. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – prodekan za poslovne odnose
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Ad 8.) Imenovanje voditelja studija i voditelja stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god.
2016./17.–2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1

Imenuju se voditelji sveučilišnih i stručnih studija za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. –
2018./19. kako slijedi:
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Vladimir Glažar
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
3. elektrotehnike: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
4. računarstva: doc. dr. sc. Mladen Tomić
Preddiplomski stručni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Marino Brčić
2. brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
3. elektrotehnike: mr. sc. Marijana Živić – Đurović, v. pred.
ODLUK U 2
Imenuju se voditelji poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija te pripadajućih modula za
mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo,
Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti
Voditelj studija: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Voditelji modula:
1. Modul 1 – Proizvodno strojarstvo: prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Modul 2 – Termoenergetika: prof. dr. sc. Branimir Pavković
3. Modul 3 – Računarska mehanika: prof. dr. sc. Goran Turkalj
4. Modul 4 – Projektiranje i gradnja plovnih objekata: prof. dr. sc. Roko Dejhalla
5. Modul 5 – Konstruiranje u strojarstvu: prof. dr. sc. Neven Lovrin
6. Modul 6 ‐ Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava: prof. dr. sc. Duško Pavletić
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika
Voditelj studija: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Voditelji modula:
1. Modul 1 ‐ Elektroničko‐informacijski sustavi: prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Modul 2 ‐ Elektroenergetika i nove tehnologije: doc. dr. sc. Dubravko Franković
ODLUK U 3
Imenuju se voditelji stručne prakse za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. strojarstva: doc. dr. sc. Igor Wolf
2. brodogradnje: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
3. elektrotehnike: doc. dr. sc. Saša Sladić
4. računarstva: doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Preddiplomski stručni studij
1. strojarstva: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
2. brodogradnje: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
3. elektrotehnike: izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
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Ad 9.) Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god.
2016./17.– 2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUK U
Imenuju se članovi stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.
– 2018./19. kako slijedi:
Povjerenstvo za nastavu
 prof. dr. sc. Anica Trp – predsjednica
 prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic ‐ predstojnica ZMFSJK
 prof. dr. sc. Roko Dejhalla ‐ predstojnik ZBIMT
 prof. dr. sc. Neven Lovrin ‐ predstojnik ZKS
 prof. dr. sc. Tonči Mikac ‐ predstojnik ZIIM
 prof. dr. sc. Branimir Pavković ‐ predstojnik ZTE
 prof. dr. sc. Goran Turkalj ‐ predstojnik ZTM
 prof. dr. sc. Saša Vlahinić ‐ predstojnik ZAE
 izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac ‐ predstojnica ZR
 izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević ‐ predstojnik ZMFRI
 doc. dr. sc. Dubravko Franković ‐ predstojnik ZEE
 doc. dr. sc. Dario Iljkić ‐ predstojnik ZM
 doc. dr. sc. Vladimir Glažar ‐ voditelj sveučilišnih studija strojarstva
 doc. dr. sc. Dunja Legović ‐ voditeljica sveučilišnih i stručnog preddiplomskog studija
brodogradnje
 doc. dr. sc. Vedran Kirinčić ‐ voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
 doc. dr. sc. Mladen Tomić ‐ voditelj sveučilišnih studija računarstva
 doc. dr. sc. Marino Brčić ‐ voditelj stručnog preddiplomskog studija strojarstva
 mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred. ‐ voditeljica stručnog preddiplomskog studija
elektrotehnike
 Žarko Burić ‐ voditelj Službe studentske evidencije
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
• prof. dr. sc. Marko Čanađija – predsjednik
• akademik Elso Kuljanić
• prof. dr. sc. Senka Maćešić
• prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
• izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
• izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
• izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
• izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
• izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
• izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
• doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
•
prof. dr. sc. Zlatan Car – predsjednik
•
prof. emeritus dr. sc. Ivan Katavić
•
prof. dr. sc. Sanjin Braut
•
prof. dr. sc. Viktor Sučić
•
izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
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•
izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
•
izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
•
izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
•
izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
•
doc. dr. sc. Jan Kudláček, Czech Technical University in Prague
•
predstavnik studenata
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu
 prof. dr. sc. Kristian Lenić– predsjednik
 prof. dr. sc. Milan Ikonić
 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
 prof. dr. sc. Saša Zelenika
 izv. prof. dr. sc. Robert Basan
 doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
 doc. dr. sc. Igor Pešić
 doc. dr. sc. Sanjin Troha
 Marta Lončarević, prof., dipl. knjižničarka
 predstavnik studenata
Povjerenstvo za informatičku djelatnost
•
doc. dr. sc. Ivan Štajduhar– predsjednik
• prof. dr. sc. Mladen Perinić
• izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
• doc. dr. sc. Dražen Brščić
• doc. dr. sc. Ozren Bukovac
• doc. dr. sc. Loredana Simčić
• Domagoj Crljenko, dipl. ing.
• predstavnik studenata
Povjerenstvo za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva:
 prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 prof. dr. sc. Roberto Žigulić – zamjenik
 doc. dr. sc. Ozren Bukovac – djelovođa
brodogradnje:
 prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
 doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa
elektrotehnike:
 prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
 prof. dr. sc. Livio Šušnjić – zamjenik
 poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević – djelovotkinja
računarstva:
 izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
 prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 asist. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa
Povjerenstvo za završne ispite:
‐ preddiplomskog sveučilišnog studija
strojarstva:
 prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 prof. dr. sc. Roberto Žigulić – zamjenik
 doc. dr. sc. Ozren Bukovac – djelovođa
brodogradnje:
 prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
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prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa
elektrotehnike:
prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
prof. dr. sc. Livio Šušnjić – zamjenik
poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević – djelovotkinja
računarstva:
izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
asist. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa
‐ stručnog studija
strojarstva:
prof. dr. sc. Goran Cukor – predsjednik
izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – zamjenik
doc. dr. sc. Tomislav Senčić – djelovođa
brodogradnje:
prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa
elektrotehnike:
prof. dr. sc. Nino Stojković – predsjednik
izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik
mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.– djelovotkinja

Ad 10.) Imenovanje članova Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.–2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuju se članovi Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako
slijedi:
 prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
 prof. emeritus dr. sc. Špiro Milošević
 prof. dr. sc. Marko Čanađija
 prof. dr. sc. Nino Stojković
 prof. dr. sc. Anica Trp
 izv. prof. dr. sc. Robert Basan
 izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
 izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
 izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, HEP, Rijeka
 doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
 asist. Maja Forempoher Škuver
 Žarko Burić, mag. ing.
 predstavnik studenata
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Ad 11.) Imenovanje članova Stegovnog povjerenstva za studente, Žalbenog stegovnog povjerenstva
za studente, Povjerenstva za web stranice i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god.
2016./17.–2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Imenuju se članovi, zamjenici i tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog
povjerenstva za studente za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako slijedi:

1.) Članovi Stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
‐ prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
‐ prof. dr. sc. Viktor Sučić – zamjenik predsjednika
‐ prof. dr. sc. Sanjin Braut – član
‐ doc. dr. sc. Goran Gregov – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
2.) Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
‐ prof. dr. sc. Saša Zelenika – predsjednik
‐ izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik predsjednika
‐ prof. dr. sc. Boris Obsieger – član
‐ prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
‐ izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić ‐ član
‐ doc. dr. sc. Jonatan Lerga ‐ zamjenik
‐ doc. dr. sc. Igor Bonefačić – član
‐ v. asist. dr. sc. Ante Skoblar – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora: član i zamjenik
Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
3.) Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente iz
redova administrativnog osoblja: Tanja Veljčić.
Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente
imenuje se na vrijeme od tri godine.
ODLUKU 2
Imenuju se članovi Povjerenstva za web stranice za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19.
kako slijedi:
 doc. dr. sc. Ivan Štajduhar – predsjednik
 izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
 doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
 doc. dr. sc. Tomislav Žic
 poslijedoktorand dr. sc. Damir Arbula
 str. sur. Tatjana Škorjanc, dipl. ing.
 Darko Vidučić, dipl. ing.
 predstavnik studenata
ODLUKU 3
Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17. – 2018./19. kako
slijedi:
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•
•
•

prof. dr. sc. Roberto Žigulić – predsjednik
prof. dr. sc. Neven Lovrin
predstavnik studenata

Buduća dekanica najavila je donošenje odluka, nakon stupanja na dužnost, o imenovanju pomoćnika
dekanice, povjerenika, članova Knjižničnog odbora, voditelja cjeloživotnog obrazovanja, ovlaštenika,
tajnice Odbora za kvalitetu i Etičkog povjerenstva.

Ad 12.) Razno.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj, na kraju svoga dekanskog mandata, zahvalio je na suradnji svojim sadašnjim
i prethodnim prodekanima i pomoćnicima, glavnom tajniku i voditeljici Ureda dekana te poželio sve
najbolje novoj Upravi Fakulteta. Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić zahvalila se Dekanu u svoje ime i u ime
članova Uprave.
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla obavijestio je članove Vijeća da je Adria Hydrofoil Team sudjelovao na
natjecanju u Švicarskoj održanom u srpnju ove godine, a izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut obavijestio je da
je Riteh Racing Team osvojio 23. mjesto na natjecanju u Mađarskoj. Dekan je rekao da su studentski
timovi značajno pridonijeli promociji Fakulteta te im i ubuduće želi puno uspjeha.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:30 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1
na CD‐u

DOPUNA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2016./17.

PRILOG 2
na CD‐u

POVJERAVANJE ODRŽAVANJA NASTAVE U AK. GOD. 2016./17.

PRILOG 3

IZVJEŠĆE O MOTIVACIJSKIM RAZGOVORIMA S PRISTUPNICIMA
PRIJAVLJENIMA NA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE
ZA AK. GOD. 2016./17.
I
POPIS PRISTUPNIKA ZA UPIS POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH
(DOKOTRSKIH) STUDIJA U AK. GOD. 2016./17.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske (doktorske) studije
Rijeka, 21. rujna 2016.
Povjerenstvu za poslijediplomske studije i znanost
Fakultetskom vijeću
Predmet: Izvješće o motivacijskim razgovorima s pristupnicima prijavljenim na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za akad. god. 2016./17.
Razgovor s pristupnicima obavljen je 19. i 21. rujna 2016. prema sljedećem rasporedu:
Vrijeme

19. rujna 2016.
15.00-16.00 sati

19. rujna 2016.
16.00-17.00 sati

21. rujna 2016.
12.00-12.30 sati

Pristupnik / pristupnica
Grbčić Luka
Hreljac Ivana
Lučin Bože
Medved Saša
Mirković Mihajlo
Mužić Zoran
Zatezalo Milan
Torbarina Fran
Ubović Vanja
Bartolović Alen
Blažević Sebastijan
Puškarić Miroslav
Tovilović Goran
Jurković Ivan
Medaković Josip
Vukman Marina
Cikač Dominik

Ocjena (bodovi)

Svi po 10

Svi po 10

Svi po 10

Pitanja Povjerenstva su se odnosila na:










završeni studij, interese u toku studija
prethodna zaposlenja i sadašnje zaposlenje
interes za znanstvenoistraživački rad
vezu između zaposlenja i doktorskog studija
područje interesa i modul koji planiraju upisati
kontakte sa znanstvenicima na Fakultetu, posebno mogućim mentorom
poznavanje programa prema kojem će studirati
poznavanje zahtjeva koji će se postavljati pred njih u toku studija
planove nakon stjecanja doktorata znanosti.

Tijekom razgovora svi su pristupnici pokazali visoku motiviranost i interes za
znanstvenoistraživački rad te jasnu ideju kako će se poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
uklopiti u njihov stručni i znanstveni razvoj. Temeljem navedenog, Povjerenstvo je zaključilo da
Fakultetskom vijeću Tehničkog fakulteta može preporučiti upis svih pristupnika na poslijediplomske
sveučilišne (doktorske) studije za akad. god. 2016./17.
Članovi Povjerenstva:
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, v.r.
Prof. dr. sc. Božidar Križan, v.r.
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić, v.r.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 21. rujna 2016.
Popis pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2016./17.
Red.
br.

Prezime i ime

Godina
rođenja

Završeni
fakultet

Trajanje
studija
(godina)

God.
dipl.

Srednja
ocjena

Zaposlenje

Plaća
troškove

Modul

Voditelj modula

Da*
Da
Da
Da

3
3
3
4
3
3
3
2
5
4
3

J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
R. Dejhalla
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
V. Medica/B. Pavković
N. Lovrin
R. Dejhalla
J. Brnić/G. Turkalj

Da

1

S. Vlahinić

Ne
Da*
Da*
Da*
Ne

1
1
1
1
1

S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grbčić Luka
Hreljac Ivana
Lučin Bože
Medaković Josip
Medved Saša
Mirković Mihajlo
Mužić Zoran
Torbarina Fran
Ubović Vanja
Vukman Marina
Zatezalo Milan

1990.
1991.
1988.
1987.
1976.
1974.
1978.
1991.
1990.
1990.

Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
FSB, Zagreb
Tehnički fakultet, Rijeka
FER, Zagreb (mr. sc.)
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka

2
2
2
2
5
5
3
2
2
2
2

2015.
2015.
2016.
2015.
2004.
1998.
2009.
2016.
2015.
2015.
2015.

4,67
5,00
4,38
4,23
2,93
3,67
5,00
4,24
4,43
3,73
4,1

TSI d.o.o., Rijeka
TSI d.o.o., Rijeka
Vard Design Liburna d.o.o., Rijeka
Alstom Hrvatska d.o.o, Karlovac
HEP Proizvodnja, TE Plomin
INMEL d.o.o., Kostrena
3. Maj, Rijeka
Brodosplit d.o.o., Split
3. Maj, Rijeka

Da*
Da*
Da
Da
Da
Da
Da

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Elektrotehnike
1.

Bartolović Alen

1989.

Tehnički fakultet, Rijeka

2

2013.

3,25

2.
3.
4.
5.
6.

Blažević Sebastijan
Cikač Dominik
Jurković Ivan
Puškarić Miroslav
Tovilović Goran

1981.
1991.
1992.
1990.
1987.

Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka

2
2
2
2
2

2015.
2016.
2016.
2015.
2010.

4,35
3,80
4,80
3,50
4,05

Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne djelatnosti
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Tehnički fakultet, Rijeka
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet, Rijeka

* ne plaćaju ako budu izabrani za asistenta
Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo, 2 – Termoenergetika, 3 - Računarska mehanika, 4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata, 5 - Konstruiranje u strojarstvu, 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 - Elektroničko-informacijski sustavi, 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 21. rujna 2016.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i
Interdisciplinarnih znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2016./17.
Bodovi

Red.
br.

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužić Zoran, mr. sc.
Grbčić Luka
Hreljac Ivana
Lučin Bože
Ubović Vanja
Torbarina Fran
Vukman Marina
Medaković Josip
Zatezalo Milan
Mirković Mihajlo
Medved Saša

Modul

Predloženi mentor

3
3
3
3
5
2
4
4
3
3
3

Z. Čarija
L. Kranjčević
Z. Čarija
Z. Čarija
S. Zelenika
K. Lenić
N. Fafandjel
J. Prpić-Oršić
M. Čanađija
S. Braut
S. Braut

Voditelj modula
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
N. Lovrin
V. Medica/B. Pavković
R. Dejhalla
R. Dejhalla
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj
J. Brnić/G. Turkalj

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

30,00
27,69
30,00
25,66
26,01
24,68
21,11
24,61
23,70
20,69
15,51

3,50
5,00
3,50
-

-

25
25
25
25
23,75
25
25
25
25
25
25

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

68,50
67,69
65,00
60,66
59,76
59,68
59,61
59,61
58,70
55,60
50,51

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo
2- Termoenergetika
3 - Računarska mehanika
4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata
5 - Konstruiranje u strojarstvu
6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 30 studenata

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 21. rujna 2016.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2016./17.

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bodovi
Ime i prezime

Modul

Jurković Ivan
Blažević Sebastijan
Puškarić Miroslav
Tovilović Goran
Cikač Dominik
Bartolović Alen

1
1
1
1
1
1

Predloženi
mentor

Voditelj modula

N. Bulić
N. Bulić
Z. Car, N. Bulić
N. Stojković
N. Bulić
V. Sučić

S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 – Elektroničko-informacijski sustavi
2 – Elektroenergetika i nove tehnologije
Napomena: Odobrena kvota za upis na studij je 10 studenata

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

28,60
25,45
19,50
20,35
21,60
17,75

5,00
7,50
2,50
-

15
-

25
25
25
25
25
25

10
10
10
10
10
10

78,60
65,45
62,00
57,85
56,60
52,75

