Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/18-01/3
URBROJ: 2170-57-01-18-36
Rijeka, 30. ožujka 2018.
ZAPISNIK
sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane
30. ožujka 2018., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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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. Ivan Štajduhar
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
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. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
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Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
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. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred.
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač
Lenka Štajduhar, oec.
Damjan Banić, mag. ing.
Franko Hržić, mag. ing.
Sandra Kvaternik, mag. ing.
Lovro Štic, mag.ing.
Denis Mijolović
Ivana Žužić
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić
3. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
4. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
5. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
6. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
7. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
8. Prof. dr. sc. Nino Stojković
9. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
10. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
11. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
12. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić

2

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Diego Sušanj, mag. ing.
Natalija Vitali, mag. ing.
Grigor Dumbović
Ivana Gašpert
Ivan Golik
Matea Ignatoski
Marko Mesarić
Endi Miletić
Šimun Rogoznica
Marin Smilović
Nika Žafran

Na početku sjednice dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić pozdravila je članove Fakultetskoga vijeća
(dalje: Vijeća). Izvršena je verifikacija novog člana Vijeća doc. dr. sc. Renea Prenca. Članovi Vijeća
čestitali su mu pljeskom. Vijeća sada broji 104 člana.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. veljače 2018.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec veljaču 2018.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 23. ožujka 2018.*
3.1. Reizbor na radno mjesto:
3.1.1. dr. sc. Marino Brčić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto
docent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Izmjena Plana napredovanja u 2018. godini.*
3.4. Promjena nositelja predmeta.
3.5. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 23. ožujka 2018.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Miroslava Jolera.
4.1.2. dr. sc. Kristiana Lenića.
4.1.3. dr. sc. Mladena Tomića.
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4.2. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.2.1. dr. sc. Darija Bana.*
4.2.2. dr. sc. Sanjina Brauta.*
4.2.3. dr. sc. Sinišu Družetu.*
4.2.4. dr. sc. Karolinu Maduna.*
4.2.5. dr. sc. Goranku Štimac Rončević.*
4.2.6. dr. sc. Vesnu Ocelić Bulatović.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing.
kem. tehn.*
4.4. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Ivice Marušića, dipl. ing. el.*
4.5. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god.
2018./19.*
4.6. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije.
4.7. Razno.
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnosti i knjižnicu s 1. sjednice održane 26. ožujka 2018.*
5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.*
5.2. Razno.
6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za
2017.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. veljače 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane
23. veljače 2018.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 23. ožujka 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice u
ak. god. 2017./18., održane 23. ožujka 2018. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Reizbor na radno mjesto:
3.1.1. dr. sc. Marino Brčić, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto
docent.
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Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Domagoj Lanc, prof. dr. sc.
Marko Čanađija i prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split) vrši se reizbor dr. sc. Marina Brčića, dipl. ing.
strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, 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.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja za koje
imamo suglasnost.
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
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, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić (SF, Slavonski Brod)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Prof. dr. sc. Goran Cukor
3. Prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split)
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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
Brodsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
2. Prof. emeritus dr. sc. Špiro Milošević
3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić (SF, Slavonski Brod)
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ODLUKU 4
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, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Kristina Marković
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
ODLUKU 5
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Kristina Marković
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Doc. dr. sc. Željko Vrcan
ODLUKU 6
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo
i management. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja proizvodnog strojarstva.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor
2. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
3. Prof. dr. sc. Dražen Bajić (FESB, Split)
ODLUKU 7
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za računarstvo.
Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja radiokomunikacija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Juraj Bartolić (FER, Zagreb)
ODLUKU 8
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za konstruiranje u
strojarstvu. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija).
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc Neven Lovrin
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
3. Prof. dr. sc. Željko Ivandić (SF, Slavonski Brod)
ODLUKU 9
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za automatiku i
elektroniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektronike.
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Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
3. Prof. dr. sc. Damir Seršić (FER, Zagreb)
O D L U K U 10
Raspisat će se natječaj za izbor dvaju nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta
redoviti profesor, u radnim odnosima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na
Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo. Pristupnici trebaju imati odgovarajuća znanja iz
područja mehanike fluida.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic
3. Prof. dr. sc. Ivica Kožar (Građevinski fakultet, Rijeka)
O D L U K U 11
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 Strojarstvo, za rad na Zavodu za tehničku
mehaniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehničke mehanike (mehanike krutih
i deformabilnih tijela).
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
O D L U K U 12
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo
morske tehnologije. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja hidromehanike plovnih i
pučinskih objekata.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Prof. dr. sc. Joško Parunov (FSB, Zagreb)
O D L U K U 13
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija).
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
2. Doc. dr. sc. Goran Gregov
3. Prof. dr. sc. Željko Domazet (FESB, Split)
O D L U K U 14
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
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Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. Pristupnik treba
imati odgovarajuća znanja iz područja arhitekture računalnih sustava.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
3. Izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić (Odjel za informatiku, Rijeka)
3.3. Izmjena Plana napredovanja u 2018. godini.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena izmjena Plana napredovanja u 2018. godini.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izmjena Plana napredovanja u 2018. godini, sukladno obrascu danom u prilogu odluke.
Izmjena Plana bit će proslijeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
Izmjena Plana napredovanja u 2018. godini dana je u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog
1).
3.4. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za promjenu nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se promjena nositelja predmeta Projekt I
- Konstrukcijski elementi robota (0+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
strojarstva, tako da umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Borisa Obsiegera, nositelji budu prof.
dr. sc. Boris Obsieger i doc. dr. sc. Kristina Marković.
3.5. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za imenovanje članova Povjerenstva za upis
studenata na preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se osniva Povjerenstvo za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2018./19., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Anica Trp - prodekanica za nastavu (predsjednica)
2.) Doc. dr. sc. Vladimir Glažar - voditelj sveučilišnih studija strojarstva (zamjenik predsjednice)
3.) Doc. dr. sc. Dunja Legović - voditeljica studija brodogradnje
4.) Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
5.) Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
6.) Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije
7.) Darko Vidučić - ISVU koordinator
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3.6. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da je na sjednici Povjerenstva za nastavu
najavljeno pokretanje postupka izmjena studijskih programa sveučilišnih studija strojarstva,
brodogradnje i elektrotehnike.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 23. ožujka
2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 6. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 23. ožujka 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 prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Miroslava Jolera.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće
se izbor dr. sc. Miroslava Jolera u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić – član
3. Prof. dr. sc. Juraj Bartolić - 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.
4.1.2. dr. sc. Kristiana Lenića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za termodinamiku i energetiku, za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Kristiana Lenića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom
zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Branimir Pavković – član
3. Prof. dr. sc. Antun Galović - 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.
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4.1.3. dr. sc. Mladena Tomića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće
se izbor dr. sc. Mladena Tomića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu.
4.2. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike:
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
4.2.1. dr. sc. Darija Bana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roko Dejhalla (predsjednik), prof. dr.
sc. Albert Zamarin (član) i prof. dr. sc. Branko Blagojević (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i
prijedlog da se dr. sc. Darija Bana izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
4.2.2. dr. sc. Sanjina Brauta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr.
sc. Domagoj Lanc (član) i prof. dr. sc. Hinko Wolf (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta
u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Sanjina
Brauta u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
4.2.3. dr. sc. Sinišu Družetu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Senka Maćešić (predsjednica), prof.
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica) i prof. dr. sc. Ivica Kožar (član, Građevinski fakultet Sveučilišta u
Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Sinišu Družetu
izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
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4.2.4. dr. sc. Karolinu Maduna.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: professor emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić
(predsjednik), izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Sveučilište u
Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić (član, Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu), daje se
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Karolinu Maduna izabere u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.2.5. dr. sc. Goranku Štimac Rončević.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr.
sc. Sanjin Braut (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Sveučilište u Splitu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i
prijedlog da se dr. sc. Goranku Štimac Rončević izabere u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
4.2.6. dr. sc. Vesnu Ocelić Bulatović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: professor emeritus dr. sc. Julijan Dobrinić
(predsjednik), izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (članica, Geotehnički fakultet, Sveučilište u
Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić (član, Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu), daje se
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Vesnu Ocelić Bulatović
izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing.
kem. tehn.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnicu Vedranu Špada, dipl. ing. kem. tehn.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnice Vedrane Špada, dipl. ing. kem. tehn. Naslov teme doktorske disertacije je
Priprava i karakterizacija nanokompozita iz ugljikovih nanocijevi
i Al-legure visokotlačnim lijevanjem.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dario Iljkić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić – član (Metalurški fakultet, Sisak)
3. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza – članica
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4.4. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Ivice Marušića, dipl. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnika Ivicu Marušić, dipl. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva suzdržana) donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića mentorom
doktorske disertacije Ivici Marušiću, umjesto dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Srđana Skoka.
4.5. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god.
2018./19.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost raspisat će se Natječaj za upis
na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2018./19.
Tekst Natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio.
Tekst Natječaja dan je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2).
4.6. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog o osnivanju Povjerenstva za razgovore s
pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se osniva Povjerenstvo za
razgovore s pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god.
2018./19., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Marko Čanađija
2.) Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3.) Prof. dr. sc. Nino Stojković
4.7. Razno.
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da su zahtjeve za poticanje znanstvene
izvrsnosti podnijeli izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler i prof. dr. sc. Marko Čanađija. Konferencija za
doktorande bit će održana 27. rujna 2018. na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naš fakultet u suradnji s
Građevinskim i Pomorskim fakultom u Rijeci organizira radionicu za mentore doktoranada, a prva će
biti održana 18. lipnja 2018. na našem fakultetu.
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Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnosti i knjižnicu s 1. sjednice održane 26. ožujka
2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i
knjižnicu s 1. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 26. ožujka 2018. Predsjednik Povjerenstva izv. prof.
dr. sc. Robert Basan izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
5.1. Aktualne prijave udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja autora s Tehničkog fakulteta.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće recenzenata za planirano sveučilišno
izdanje Toplinski strojevi i uređaji – zbirka zadataka autora izv. prof. dr. sc. Tomislava Senčića, kao i
Izjava autora o postotku pokrivenosti sadržaja predmeta planiranim izdanjem Sveučilišta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prihvaća se prijavljeni rukopis
Toplinski strojevi i uređaji – zbirka zadataka autora izv. prof. dr. sc. Tomislava Senčića kao izdanje
Sveučilišta u Rijeci.
i
Z A K LJ U Č A K
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu zaključuje se da prijavljeni rukopis
Toplinski strojevi i uređaji – zbirka zadataka autora izv. prof. dr. sc. Tomislava Senčića u potpunosti
pokriva nastavni program predmeta Toplinski strojevi i uređaji na preddiplomskom sveučilišnom
studiju strojarstva.
5.2. Razno.
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu obavijestio je članove Vijeća da se na
sjednici Povjerenstva raspravljalo o dodjeli poticaja za predloženo sveučilišno izdanje sukladno Odluci
o poticanju izdavanja sveučilišnih udžbenika.

Ad 6.) Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci
za 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci
2014.-2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci za 2017. godinu. Povjerenik Dekanice za strategiju prof.
dr. sc. Sanjin Braut ukratko se osvrnuo na Izvješće i ključne pokazatelje: godišnji broj obranjenih
doktorata, broj studenata koji studiraju na doktorskom studiju u punom radnom vremenu, godišnji
broj radova citiranih u bazi SCOPUS, godišnji iznos sredstava iz programa EU, broj studenata na
diplomskim i poslijediplomskim studijima, udio studenata koji su na prvoj godini preddiplomskog
studija ispunili sve obveze, broj studenata koji su završili studij u predviđenom roku, broj polaznika
cjeloživotnog učenja, broj kolaborativnih projekata s javnim organizacijama/institucijama civilnog
društva.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. na Tehničkom fakultetu u
Rijeci za 2017. godinu.

Ad 7.) Razno.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća da je Senat Sveučilišta u Rijeci, na
sjednici održanoj 20. ožujka 2018., donio Odluku o mirovanju Plana umirovljenja, zapošljavanja i
napredovanja zaposlenika za sljedeća tri mjeseca.
Također je obavijestila da je CEEPUS mreža voditelja prof. dr. sc. Zlatana Cara ocijenjana kao najbolja
na razini cjelokupnog CEEPUS programa. Članovi Vijeća čestitali su mu pljeskom.
Dekanica je pročitala Zaključak o utvrđenoj povredi Etičkog kodeksa od strane izv. prof. dr. sc. Vere
Gradišnik, a kojega je proslijedila i Rektorici Sveučilišta u Rijeci. U raspravu su se uključili izv. prof. dr.
sc. Vera Gradišnik i predsjednik Etičkog povjerenstva Fakulteta prof. dr. sc. Roberto Žigulić.

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
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PRILOG 1

IZMJENA PLANA NAPREDOVANJA U 2018. GODINI

2018. godina
LANAC A

LANAC B

LANAC C

LANAC D

Napredovanje
izvan lanca MZOS

Prezime
Čalić

Polje
Brodogradnja

Zavod
ZBIMT

ZN zvanje
1-RPTZ70

Istek izbora
rujan-18

Novi izbor

Jurković
Brčić
docent

Strojarstvo
TTZ
Brodogradnja

ZIIM
ZTM
ZBIMT

4-IP
5-D

veljača-18
travanj-18

listopad-18
listopad-18
listopad-18

Prezime
Brnić

Polje
Strojarstvo, TTZ

Zavod
ZTM

ZN zvanje
2-RPTZ67

Istek izbora
rujan-18

Novi izbor

Joler

Elektrotehnika

ZR

4-IP

ožujak-18

listopad-18

asistent

Strojarstvo ili TTZ

ZTM

Prezime
Fafandjel

Polje
Brodogradnja

Zavod
ZBIMT

ZN zvanje
2-RPTZ65

Istek izbora
rujan-18

Novi izbor

Franulović

Strojarstvo

ZKS

4-IP

lipanj-18

listopad-18

asistent

Brodogradnja

ZBIMT

Prezime
Obsieger

Polje
Strojarstvo

Zavod
ZKS

ZN zvanje
2-RPTZ65

Istek izbora
rujan-18

Novi izbor

Vrankić

Elektrotehnika

ZAE

4-IP

lipanj-18

listopad-18

docent

Strojarstvo

ZKS

Prezime
Pavletić
Perinić
Mrakovčić

Polje
Strojarstvo
Strojarstvo
Strojarstvo

Zavod
ZIIM
ZIIM
ZTE

listopad-18

listopad-18

listopad-18

ZN zvanje
RP u RPTZ
RP u RPTZ
RP u RPTZ

Legenda
1-RPTZ70
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D
6-VA
8N-VP
9N-P

redoviti profesor u trajnom zvanju, 70 godina
redoviti profesor u trajnom zvanju, 65 godina
redoviti profesor
izvanredni profesor
docent
viši asistent
viši predavač
predavač

Istek izbora
lipanj-18
lipanj-18
srpanj-18

Novi izbor
lipanj-18
lipanj-18
srpanj-18

PRILOG 2

NATJEČAJ ZA UPIS PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKE
SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE U AK. GOD. 2018./19.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.uniri.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 30. ožujka 2018. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2018./19. i to:
U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
U polju Računarstvo za module

Računarstvo
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Detaljnije na www.riteh.uniri.hr.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.uniri.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 30. ožujka 2018. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2018./19. i to:
1. U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Broj slobodnih mjesta za upis je 30.
2. U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
3. U polju Računarstvo za module

Računarstvo
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije mogu se upisati osobe s odgovarajućom
diplomom diplomiranog inženjera, magistra inženjera ili magistra tehničkih znanosti (u poljima
Strojarstvo, Brodogradnja, Elektrotehnika i Računarstvo). Upisati se mogu i pristupnici s diplomom iz
srodnih područja uz eventualno polaganje ispita iz razlikovnih kolegija. Pristupnici moraju imati
završeni sveučilišni diplomski studij s ukupno 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski dio
studija ili završeni sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine. Pristupnici koji su
stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi dužni su priložiti rješenje nadležnog tijela o
priznavanju inozemne diplome.
Prijave na natječaj podnose se na Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Vukovarska ulica 58,
51000 Rijeka od 3. do 7. rujna 2018. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s
povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno sredinom rujna). Upis na studij
odobrava Fakultetsko vijeće.
Upisi će se obavljati od 1. do 5. listopada 2018. godine. Nastava će započeti 15. listopada 2018.
Pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti:
-

ispunjeni obrazac za životopis PDS-2

-

ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita
i diplomskog rada i prosjeku ocjena

-

dvije preporuke na obrascima za preporuku PDS-3

-

suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora i životopis mentora s popisom objavljenih
radova

-

rodni list i potvrdu o državljanstvu

-

potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu
pristupnika da će sam snositi te troškove.

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem
modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18.
Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.
Cijena studija po semestru je 500 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan uplate uz dodatne troškove ocjene podobnosti teme te ocjene i obrane doktorske
disertacije prema posebnoj odluci o visini novčanih naknada.
Sve druge potrebne informacije o natječaju, poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima,
Pravilniku o poslijediplomskim doktorskim studijima, obrascima i sl. mogu se dobiti u Službi
studentske evidencije osobno ili telefonom, pozivom broja (051) 651 410 ili na web-stranici
http://www.riteh.uniri.hr/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij-iz-tehnickih-znanosti/ .

