Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/18-01/5
URBROJ: 2170-57-01-18-18
Rijeka, 25. svibnja 2018.
ZAPISNIK
s 8. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane
25. svibnja 2018., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
8. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
9. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
10. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
11. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
12. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
13. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
14. Prof. dr. sc. Nino Stojković
15. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
16. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
17. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
18. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
19. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
20. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
21. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
22. Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
23. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
24. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
25. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
26. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
27. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
28. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
29. Doc. dr. sc. Dražen Brščić
30. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
31. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
32. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
33. Doc. dr. sc. Ivan Dražić
34. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
35. Doc. dr. sc. Goran Gregov
36. Doc. dr. sc. Stefan Ivić
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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.

Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred.
Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač
Lenka Štajduhar, oec.
Damjan Banić, mag. ing.
Franko Hržić, mag. ing.
Sandra Kvaternik, mag. ing.
Lovro Štic, mag.ing.
Diego Sušanj, mag. ing.
Denis Mijolović
Matea Ignatoski
Marko Mesarić
Marin Smilović
Ivana Žužić

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut
3. Prof. dr. sc. Josip Brnić
4. Prof. dr. sc. Zlatan Car
5. Prof. dr. sc. Goran Cukor
6. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
7. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
8. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
9. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
10. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
11. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
12. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
13. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
14. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
15. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
16. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
17. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
18. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
19. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
20. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
21. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
22. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
23. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Samir Žic
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Natalija Vitali, mag. ing.
Petra Gugleta
Ivana Gašpert
Ivan Golik
Endi Miletić
Šimun Rogoznica
Nika Žafran
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća
(dalje: Vijeća).

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. travnja 2018.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2018.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 18. svibnja 2018.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Duško Pavletić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.*
3.1.2. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.*
3.1.3. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor.*
3.1.4. dr. sc. Marina Franulović, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor.*
3.1.5. dr. sc. Miroslav Vrankić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor.*
3.1.6. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent.*
3.1.7. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.8. Damir Franulović, dipl. ing. strojarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, mag. edu. njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika
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i književnosti, reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.*
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija
Brodogradnja, Elektrotehnika i Strojarstvo.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 18. svibnja 2018.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Hrvoja Kozmara.
4.1.2. dr. sc. Tea Mudrića.
4.1.3. dr. sc. Ivana Volarića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice:
4.2.1. Ivu Šebelja, dipl. sanit. ing.*
4.2.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.*
4.3. Razno.
5. Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog osoblja, za
provedbu izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci.
6. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. travnja 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik sa 7. sjednice Fakultetskoga vijeća održane
27. travnja 2018.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec travanj 2018.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice održane 18. svibnja 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 8. sjednice u
ak. god. 2017./18., održane 18. svibnja 2018. 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. dr. sc. Duško Pavletić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je upoznala članove Vijeća o propisanim uvjetima
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u
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Rijeci koje ispunjava dr. sc. Duško Pavletić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u
trajnom zvanju.
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.
Tonči Mikac i prof. dr. sc. Ivan Samardžić (SF, Slavonski Brod) te se izabire dr. sc. Duška Pavletića, dipl.
ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
Dokumentacija se upućuje na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.2. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je upoznala članove Vijeća o propisanim uvjetima
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u
Rijeci koje ispunjava dr. sc. Mladen Perinić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u
trajnom zvanju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Mikac, prof. dr. sc.
Goran Cukor i prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Mladena Perinića, dipl. ing.
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
Dokumentacija se upućuje na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.3. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je upoznala članove Vijeća o propisanim uvjetima
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u
Rijeci koje ispunjava dr. sc. Zoran Jurković za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.
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.
Mladen Perinić i prof. dr. sc. Dražen Bajić (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Zorana Jurkovića, dipl. ing.
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
Dokumentacija se upućuje na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
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3.1.4. dr. sc. Marina Franulović, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je upoznala članove Vijeća o propisanim uvjetima
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u
Rijeci koje ispunjava dr. sc. Marina Franulović za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, prof. dr. sc.
Saša Zelenika i prof. dr. sc. Željko Ivandić (SF, Slavonski Brod) te se izabire dr. sc. Marinu Franulović,
dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom
odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
Dokumentacija se upućuje na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.5. dr. sc. Miroslav Vrankić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp ukratko je upoznala članove Vijeća o propisanim uvjetima
Rektorskog zbora, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statuta Sveučilišta u
Rijeci koje ispunjava dr. sc. Miroslav Vrankić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Vlahinić, prof. dr. sc.
Viktor Sučić i prof. dr. sc. Damir Seršić (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Miroslava Vrankića, dipl. ing.
elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika.
Dokumentacija se upućuje na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci.
3.1.6. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika, doc. dr. sc.
Goran Gregov i prof. dr. sc. Željko Domazet (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Ervina Kamenara, dipl. ing.
elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
3.1.7. Maja Marković, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Marković, prof. dr.
sc. Neven Lovrin i izv. prof. dr. sc. Marina Franulović 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 mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Kristinu Marković.
3.1.8. Damir Franulović, 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. Kristina Marković, prof. dr.
sc. Neven Lovrin i doc. dr. sc. Željko Vrcan te se izabire Damira Franulovića 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 mr. sc. Elise Velčić Janjetić,
mag. edu. njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti u zvanje i na radno mjesto.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Petra Žagar-Šoštarić
(Filozofski fakultet, Rijeka), izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka) i izv.
prof. dr. sc. Branka Drljača Margić (Filozofski fakultet, Rijeka) vrši se reizbor mr. sc. Elise Velčić Janjetić
mag. edu. njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti na nastavno radno
mjesto viši predavač, za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija, za
rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija
Brodogradnja, Elektrotehnika i Strojarstvo.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog izmjena studijskih programa
preddiplomskih i diplomskih studija Brodogradnja, Elektrotehnika i Strojarstvo. Prodekanica za nastavu
iznijela je glavne izmjene studijskih programa za pojedine studije. Također, predloženo je da se
preddiplomski sveučilišni studiji akreditiraju da se mogu izvoditi kao izvanredni studiji te da se svi studiji
akreditiraju da se mogu izvoditi na engleskom jeziku. U raspravu su se uključili izv. prof. dr. sc. Vera
Gradišnik, dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, prof. dr. sc. Milan Ikonić i prof. dr. sc. Mladen Perinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem prijedloga Povjerenstva za nastavu prihvaćaju se izmjene studijskih programa
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Brodogradnja, Elektrotehnika i Strojarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak Centru za studije Sveučilišta u Rijeci.
3.4. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 8. sjednice održane 18. svibnja
2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 8. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 18. svibnja 2018. Prodekan za znanstvenu
djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Hrvoja Kozmara.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Hrvoja Kozmara u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić – član
3. Izv. prof. dr. sc. Andrej Jokić - član (FSB, Zagreb)
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. Tea Mudrića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Odsjeka za politehniku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Tea Mudrića u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke
znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Marino Brčić – član
3. Prof. dr. sc. Gordan Jelenić - član (Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet)
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.
4.1.3. dr. sc. Ivana Volarića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za automatiku i elektroniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivana Volarića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić – član
3. Prof. dr. sc. Damir Seršić - član (FER, Zagreb)
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 ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnice:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljena Izvješća Povjerenstava za ocjenu teme doktorske
disertacije za pristupnice Ivu Šebelja, dipl. sanit. ing. i Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.
4.2.1. Ivu Šebelja, dipl. sanit. ing.
Nakon rasprave u koju se uključio prof. dr. sc. Livio Šušnjić,
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Duško Pavletić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Luka Traven (član, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
i doc. dr. sc. Željko Linšak (član, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet) utvrđuje se da pristupnica Iva
Šebelja, dipl. sanit. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod
naslovom
Formiranje standardizirane metodologije prijave i izrada referentnih vrijednosti
za procjenu učinkovitosti gospodarenja medicinskim otpadom iz
zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Luku Travena, a za komentora prof. dr. sc. Duška Pavletića.
4.2.2. Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc.
Dario Iljkić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić (član, Metalurški fakultet u Sisku) i doc. dr. sc.
Sunčana Smokvina Hanza (članica) utvrđuje se da pristupnica Vedrana Špada, dipl. ing. kem. teh.,
ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Priprava i karakterizacija nanokompozita iz ugljikovih nanocijevi
i Al-legure visokotlačnim lijevanjem.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Darija Iljkića, a za komentora izv. prof. dr. sc. Ivana Brnardića.
4.3. Razno.
Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija podsjetio je da je rok za predaju radova
za doktorsku konferenciju My First Conference 15. lipnja 2018., a radionica za mentore će biti održana
18. lipnja 2018.
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Ad 5.) Prijedlog dva člana Izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, iz redova nastavnog osoblja,
za provedbu izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci.
Sukladno čl. 5. st. 1 Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. te Odluci
Rektorice o raspisivanju studentskih izbora, predloženi su članovi Izbornog povjerenstva i njihovi
zamjenici iz redova nastavnog osoblja, po principu da su oni voditelji studija, za provedbu izbora
studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci.
Vijeće je jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Dekanici Tehničkog fakulteta u Rijeci predlaže se imenovanje članova Izbornog povjerenstva i njihovih
zamjenika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci iz
redova nastavnog osoblja:
 Doc. dr. sc. Dunja Legović – članica
 Doc. dr. sc. Vladimir Glažar – zamjenik
 Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić – član
 Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić – zamjenik

Ad 6.) Razno.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća o provedenoj reakreditaciji na
našem fakultetu od strane AZVO-a. Zahvalila je svima koji su pomogli u pisanju Samoanalize i
sudjelovali u razgovorima sa Stručnim povjerenstvom. Na završnom sastanku s Upravom Fakulteta,
Povjerenstvo je izrazilo pozitivno mišljenje o radu Fakulteta te iznijelo neke primjedbe, na čijem
otklanjanju već i sami radimo.
U planu je prijava na projekte MZO-a Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja (Europski socijalni
fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.). Jedan projekt bi vodio naš
fakultet, a na tri bismo bili partneri. Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 4.000.000 kn.
Također, u planu je i prijava na projekt MZO-a Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom
obrazovanju čiji je cilj povećanje zastupljenosti i kvalitete stručne prakse u studijskom programu te
povećanje zapošljivosti studenata stjecanjem praktičnih vještina za rad.
18. svibnja 2018. održan je Dies academicus – 2018. na kojemu su podijeljene nagrade Rektorice
nastavnicima za nastavnu izvrsnost među kojima su mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. i doc. dr.
sc. Marino Brčić.
Na 15. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 22. svibnja 2018., donijeta je Odluka o minimalnim
kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima. Usvojene su izmjene i
dopune Pravilnika o studijima u kojemu se, između ostalih, izmjene odnose na preraspodjelu bodova
koje studenti mogu ostvariti tijekom nastave i na završnom ispitu. Dekanica moli da do sljedeće
sjednice Povjerenstva za nastavu zavodi dostave mišljenje o jednom od dvaju predloženih modela
preraspodjele bodova 70:30 ili 50:50. Obavijest će zavodima biti poslana e-mailom. Također, na
sjednici Senata rečeno je da je ukinut moratorij na zapošljavanje, a novi natječaj za dodjelu sveučilišnih
potpora bit će otvoren u rujnu 2018.
Dekanica je obavijestila da su studentice i studenti našega fakulteta, pod vodstvom prof. dr. sc. Nina
Stojkovića, ostvarili zapažene rezultate na međunarodnom natjecanju STEM Games, održanom 8.-13.
svibnja 2018. u Poreču. Natjecale su se znanstvene i sportske ekipe, a najveći uspjeh postigla je muška
futsal ekipa osvojivši brončanu medalju. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.
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Tim trkača Fakulteta sudjelovao je na poslovnoj utrci B2Brun održanoj 24. svibnja 2018. u Rijeci, a
predvodila ga je izv. prof. dr. sc. Marina Franulović. U kategoriji srednjih tvrtki naš fakultet osvojio je
prvo mjesto. Također, osvojio je prvo mjesto za prve tri trkačice te pojedinačno prvo mjesto u ženskoj
kategoriji koje je osvojila doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza i prvo mjesto u muškoj kategoriji koje je
osvojio izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić. Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.

Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 13:05 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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

11

