Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/01
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐39
Rijeka, 30. siječnja 2015.
ZAPISNIK

s 4. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane
30. siječnja 2015., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

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 doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
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
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Žarko Burić, mag. ing., predstavnik zaposlenika
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Nikola Anđelić, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Maja Forempoher‐Škuver, dipl.ing., predstavnica studenata poslijediplomskih studija
Lovro Štic, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Teodora Milošević
Šimun Rogoznica
Emil Rubinić
Matej Raguzin
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike

NISU BILI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Igor Wolf
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12. Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
13. Diego Sušanj
14. Petar Topljak
Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Sukladno Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća Dekan je verificirao članstvo s obzirom da prof. dr. sc.
Domagoj Rubeša nije više zaposlenik Fakulteta niti član Vijeća. Vijeća sada ima 84 člana.
Direktor Znanstveno‐tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci Boris Golob održao je prezentaciju pod
naslovom Komercijalizacija znanstvenih kapaciteta.
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. prosinca 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 23. siječnja 2015.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Nicoletta Saulig, dipl. ing. elektrotehnike, mr. sc. Vesna Krajči, dipl. ing. elektrotehnike,
Leila Luttenberger, mag. ing. elektrotehnike, Mario Marković, dipl. ing. elektrotehnike,
izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Ivona Franković, mag. informatike, Damjan Frantal, mag. ing. računarstva, Alan
Martinović, mag. ing. računarstva, izbori u naslovna suradnička zvanja asistent.*
3.2. Reizbori na radna mjesta:
3.2.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto izvanredni profesor;*
3.2.2. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
3.5. Promjena nositelja predmeta.
3.6. Povjeravanje održavanja nastave.
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 23. siječnja 2015.*
4.1. Obustava postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Zlatana Cara.
4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Leona Šikuleca, mag. ing.
mech.*
4.3. Razno.
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 16. siječnja 2015.*
5.1. Prijedlog recenzenata.*
5.2. Razno.
6. Izvješće o provedbi Strategije 2014.‐2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za 2014.*
7. Imenovanje članova Povjerenstva za evaluaciju studentskih projekata iz redova nastavnika.
8. Razno.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. prosinca 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
19. prosinca 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec prosinac 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice održane 23. siječnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 4. sjednice
održane 23. siječnja 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Nicoletta Saulig, dipl. ing. elektrotehnike, mr. sc. Vesna Krajči, dipl. ing. elektrotehnike,
Leila Luttenberger, mag. ing. elektrotehnike, Mario Marković, dipl. ing. elektrotehnike,
izbor u suradničko zvanje asistent;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika 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 Nicolettu Saulig, dipl. 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.
3.1.2. Ivona Franković, mag. informatike, Damjan Frantal, mag. ing. računarstva, Alan Martinović,
mag. ing. računarstva, izbori u naslovna suradnička zvanja asistent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
naslovna suradnička zvanja asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Ivonu Franković, mag. informatike u naslovno
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suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo,
znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Damjana Frantala, mag. ing. računarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 3
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Alana Martinovića, mag. ing. računarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
3.2. Reizbori na radna mjesta:
3.2.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto izvanredni profesor;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Kristiana
Lenića, dipl. ing. strojarstva, na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Bernard Franković, prof.
dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb) i prof. dr. sc. Anica Trp, vrši se reizbor dr. sc. Kristiana Lenića, dipl.
ing. strojarstva na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo,
za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku, na vrijeme od pet godina.
3.2.2. dr. sc. Viktor Sučić, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Viktora
Sučića, dipl. ing. elektrotehnike, na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić, izv. prof.
dr. sc. Miroslav Vrankić i prof. dr. sc. Damir Seršić (FER, Zagreb), vrši se reizbor dr. sc. Viktora Sučića,
dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku, na vrijeme od pet godina.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
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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 Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
3. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor pet suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
2. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na
znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor za dr. sc. Sanjina Brauta i dr. sc. Sašu Vlahinića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

1.)

2.)

3.)
4.)

ODLUKU 1
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Sanjina Brauta na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu
granu Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za
tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
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.
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ODLUKU 2
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Saše
Vlahinića na znanstveno‐nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu
Elektronika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
3. Prof. dr. sc. Ratko Magjarević (FER, 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. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za Zavoda za automatiku i elektroniku vrši se promjena nositelja predmeta
Osnove automatske regulacije (30+30, 7 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike, tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja doc. dr. sc. Nevena Bulića, novi nositelj biti
prof. dr. sc. Dario Matika.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za automatiku i elektroniku vrši se promjena nositelja predmeta
Automatizacija ST (45+15, 5 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih stručnih studija strojarstva i
brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Darija Matike, novi nositelj biti
prof. dr. sc. Zlatan Car.
ODLUKU 3
Temeljem dopisa Zavoda za računarstvo vrši se promjena nositelja predmeta Programiranje (30+30, 6
ECTS), u 2. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, tako da će umjesto
dosadašnje nositeljice doc. dr. sc. Tihane Galinac Grbac, novi nositelji biti prof. dr. sc. Ivo Ipšić i prof.
dr. sc. Željko Jeričević.
ODLUKU 4
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju izborni predmet Zaštita
okoliša (45+0, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje i
elektrotehnike, čiji je nositelj prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, neće se izvoditi u ak. god 2014./2015.
3.6. Povjeravanje održavanja nastave.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o povjeravanju održavanja nastave.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU 1
Prihvaća se prijedlog Zavoda za elektroenergetiku te se održavanje dijela predavanja iz predmeta
Elektrotehnika (30+15, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva i
brodogradnje, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Juraj Šimunić, povjerava mr. sc. Branki Dobraš, v. pred.
ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja, do najviše jedne trećine, iz predmeta Projektni management (30+30, 5 ECTS), u 2.
semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva, kojeg su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof.
dr. sc. Tonči Mikac, povjerava istaknutom stručnjaku bez izbora u zvanje dr. sc. Draženu Kostelcu.
ODLUKU 3
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Energetski sustavi (30+30, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih sveučilišnih studija
strojarstva i elektrotehnike, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, povjerava v. asist. dr. sc.
Igoru Bonefačiću.
ODLUKU 4
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Energetski i procesni uređaji (45+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru
Dragičeviću.
ODLUKU 5
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Energetski i procesni uređaji (45+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru
Dragičeviću.
ODLUKU 6
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja iz
predmeta Inženjerstvo zaštite okoliša (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, povjerava v. asist. dr. sc. Viktoru
Dragičeviću.
ODLUKU 7
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja, do
najviše jedne trećine, iz predmeta Procesno inženjerstvo (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojeg je nositelj prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec, povjerava mr. sc. Nikoli
Blaževiću, v. pred.
ODLUKU 8
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja, do
najviše jedne trećine, iz predmeta Izvori energije (45+0, 4 ECTS), u 6. semestru preddiplomskih
sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, kojeg su nositelji prof. dr. sc. Bernard
Franković i izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić, povjerava istaknutom stručnjaku bez izbora u zvanje dr. sc.
Serđu Klapčiću.
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ODLUKU 9
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku te se održavanje dijela predavanja, do
najviše jedne trećine, iz predmeta Plinska tehnika (45+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojeg su nositelji prof. dr. sc. Bernard Franković i izv. prof. dr. sc.
Kristian Lenić, povjerava Bojanu Jurdani, v. pred.
O D L U K U 10
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Organizacija i ekonomika poslovnih sustava (30+15, 4 ECTS), u 6. semestru
preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, kojeg su
nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac, povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
O D L U K U 11
Prihvaća se prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management te se održavanje dijela
predavanja iz predmeta Management i organizacijski razvoj (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog
sveučilišnog studija strojarstva, kojeg su nositelji prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Tonči Mikac,
povjerava v. asist. dr. sc. Samiru Žicu.
3.7. Razno.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp podsjetila je članove Vijeća da su na web stranicu
Fakulteta postavljeni preliminarni rasporedi nastave u ljetnom semestru ak. god. 2014./15.
U nastavku je obavijestila da su dva zavoda predložila izmjenu studijskog programa diplomskog studija
Strojarstva te pozvala i ostale da daju svoje prijedloge.
Dekan je obavijestio da ćemo u vrlo skoro vrijeme ostati bez 20‐ak radnih mjesta u nastavi te je pozvao
na racionalizaciju nastavnih opterećenja.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 4. sjednice održane 23. siječnja
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 4. sjednice održane 23. siječnja 2015. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Obustava postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Zlatana Cara.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o obustavi postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Zlatana Cara.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost obustavlja se postupak izbora
dr. sc. Zlatana Cara u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
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4.2. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Leona Šikuleca, mag. ing.
mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Leona Šikuleca, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Leona Šikuleca, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Razvoj optimalnog integralnog Cloud Manufacturing modela za okružje
mikro i srednjeg poduzetništva.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zlatan Car – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Pero Raos – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod)
3. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galeta – član (Strojarski fakultet, Slavonski Brod)
4.3. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić obavijestila je nositelje potpora
Sveučilišta u Rijeci da će biti izvršena evaluacija financijskog poslovanja, a Dekan je pozvao na
namjensko trošenje sredstava.

Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu s 1. sjednice održane 16. siječnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i
knjižnicu s 1. sjednice održane 16. siječnja 2015. Predsjednik Povjerenstva doc. dr. sc. Robert Basan
izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
5.1. Prijedlog recenzenata.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog recenzenata za sveučilišno izdanje
Precizne konstrukcije i tehnologija mikro‐ i nano sustava I – Precizne konstrukcije autora prof. dr. sc.
Saše Zelenike i Ervina Kamenara te dokumentacija kojom se dokazuje njihova meritornost.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izabiru se recenzenti:
 Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović (Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu)
 Prof. dr. sc. Milan Opalić (FSB, Zagreb)
za sveučilišno izdanje Precizne konstrukcije i tehnologija mikro‐ i nano sustava I – Precizne konstrukcije
autora prof. dr. sc. Saše Zelenike i Ervina Kamenara.
5.2. Razno.
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu doc. dr. sc. Robert Basan iznio je
članovima Vijeća nekoliko obavijesti u svezi s izdavačkom djelatnošću, a odnose se na problematiku
sufinanciranja dijela ili cjelokupne pripreme djela te nove načine izdavanja i mogućnosti koje
autorima stoje na raspolaganju.
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Ad 6.) Izvješće o provedbi Strategije 2014.‐2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće o provedbi Strategije 2014. – 2020.
Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za 2014. godinu. Povjerenik za Strategiju Tehničkog
fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić upoznao je članove Vijeća sa sadržajem Izvješća,
osvrnuvši se detaljnije na deset glavnih pokazatelja.

Ad 7.) Imenovanje članova Povjerenstva za evaluaciju studentskih projekata iz redova nastavnika.
Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj iznio je prijedlog članova Povjerenstva za evaluaciju studentskih
projekata iz redova nastavnika. Za članove Povjerenstva predloženi su doc. dr. sc. Neven Bulić i izv.
prof. dr. sc. Sanjin Braut u svojstvu zamjenika. Zbog mogućeg sukoba interesa umjesto izv. prof. dr. sc.
Sanjina Brauta predložen je novi zamjenik prof. dr. sc. Duško Pavletić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU

Temeljem prijedloga dekana prof. dr. sc. Gorana Turkalja imenuju se članovi Povjerenstva za
evaluaciju studentskih projekata iz redova nastavnika:
 doc. dr. sc. Neven Bulić
 prof. dr. sc. Duško Pavletić – zamjenik

Ad 8.) Razno.
Dekan je članovima Vijeća iznio nekoliko informacija:





MZOS više ne odobrava zapošljavanje na zamjenska radna mjesta namještenika;
na jednoj od sljedećih sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci bit će provedena razrada kriterija
vezanih za produljenje ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske godine u
kojoj su navršili 65 godina prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu;
plan napredovanja u 2015. usvojen na 3. sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 19. prosinca
2014., nije usvojen na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci koja je održana 27. siječnja 2015.
stoga će se o tome ponovno odlučivati na sjednici Fakultetskog vijeća u veljači 2015.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 13:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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