Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/3
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐30
Rijeka, 27. ožujka 2015.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane
27. ožujka 2015., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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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 izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
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35.
36.
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60.
61.

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. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, 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
Ljubomir Pozder
Šimun Rogoznica
Emil Rubinić
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike

NISU BILI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Petar Topljak

2

22. Teodora Milošević
23. Matej Raguzin

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 20. ožujka 2015.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, mr. sc. Vladimir Pelić, dipl. ing. strojarstva, Jasmina Žic,
dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.2. Sanja Vranić, prof. matematike i informatike, Vesko Nikolaus, prof. matematike i fizike,
izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 20. ožujka 2015.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za Vedrana Mrzljaka, dipl. ing.*
4.2. Razno.
5. Imenovanje djelovođe Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.‐2015./16.
6. Razno.

Dekan je obavijestio članove Vijeća o pristupnicima koji su obranili doktorske disertacije: Željka Milanović
27. veljače 2015. na FESB‐u te Kristina Marković i Sandro Doboviček 20. ožujka 2015. na našem fakultetu.
Članovi Vijeća nagradili su ih pljeskom, a Dekan ih je pozvao da što prije pribave uvjete za izbor u
znanstveno zvanje.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
27. veljače 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec veljaču 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.
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Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 20. ožujka 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice
održane 20. ožujka 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Andrej Borić, mag. ing. strojarstva, mr. sc. Vladimir Pelić, dipl. ing. strojarstva, Jasmina Žic,
dipl. ing. strojarstva, 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: prof. dr. sc. Tonči Mikac, prof. dr. sc.
Goran Cukor i izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković te se izabire Jasminu Žic, dipl. 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
Proizvodno strojarstvo.
3.1.2. Sanja Vranić, prof. matematike i informatike, Vesko Nikolaus, prof. matematike i fizike,
izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic,
prof. dr. sc. Senka Maćešić i izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka) te se
izabire Sanju Vranić, prof. matematike i informatike u naslovno suradničko zvanje asistent, za
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička
matematika.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja sukladno Planu
napredovanja usvojenim na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 24. veljače 2015.
U raspravu pokrenutu u svezi s točkom 2.13. iz Izvješća Povjerenstva za nastavu uključili su se prof. dr.
sc. Dubravka Siminiati, Dekan, prof. dr. sc. Vladimir Medica, izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić, prof. dr. sc.
Željko Jeričević i prof. dr. sc. Boris Obsieger, a u raspravu pokrenutu u svezi s točkom 2.4. iz Izvješća
Povjerenstva za nastavu uključili su se prof. dr. sc. Mladen Perinić, izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik,
Dekan, prof. dr. sc. Saša Zelenika i prof. dr. sc. Goran Cukor.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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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
Opće strojarstvo (konstrukcije) i 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 izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Prof. dr. sc. Božidar Križan
4. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
5. Prof. dr. sc. Pero Raos (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 Temeljne tehničke znanosti,
znanstvenu granu Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), za rad na Zavodu za
tehničku mehaniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (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
Procesno energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković
2. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
3. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb)
ODLUKU 4
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 automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Pero Raos (SF, Slavonski Brod)
2. Prof. dr. sc. Branko Katalinić (Sveučilište u Zadru)
3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić (SF, Slavonski Brod)
ODLUKU 5
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
Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
2. Prof. dr. sc. Božidar Križan
3. Prof. dr. sc. Milan Opalić (FSB, Zagreb)
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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branko Jeren (FER, Zagreb)
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković
3. Prof. dr. sc. Damir Seršić (FER, Zagreb)
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko
strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković
2. Prof. dr. sc. Anica Trp
3. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, 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, znanstvenu granu Opće strojarstvo
(konstrukcije) i 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 izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
3. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
4. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)
5. Prof. dr. sc. Pero Raos (SF, Slavonski Brod)
ODLUKU 9
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 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. Prof. dr. sc. Luka Sopta
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Prof. dr. sc. Mario Šavar (FSB, Zagreb)
O D L U K U 10
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
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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:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
3. Prof. dr. sc. Sven Lončarić (FER, Zagreb)
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, 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. Božidar Križan
2. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
3. Prof. dr. sc. Milan Opalić (FSB, Zagreb)
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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na
Zavodu za elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
2. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
3. Prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, 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, 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. Dubravka Siminiati
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Prof. dr. sc. Milan Opalić (FSB, Zagreb)
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
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija, za rad na
Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
2. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
3. Prof. dr. sc. Sven Lončarić (FER, Zagreb)

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv i jedan suzdržan), donijelo
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ODLUKU
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, znanstvene grane Procesno energetsko strojarstvo i
Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković
2. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
3. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb)

Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor jednog
suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
2. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa.
Članovima Vijeća je putem share‐portrala dostavljen prijedlog izmjena studijskih programa na
preddiplomskim sveučilišnim studijima strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva,
preddiplomskim stručnim studijima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te diplomskim
sveučilišnim studijima strojarstva i brodogradnje. Prodekanica za nastavu ukratko je iznijela prijedloge
izmjena navedenih studijskih programa.
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 na
preddiplomskim sveučilišnim studijima strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva,
preddiplomskim stručnim studijima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike te diplomskim
sveučilišnim studijima strojarstva i brodogradnje.
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 sa 6. sjednice održane 20. ožujka
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 6. sjednice održane 20. ožujka 2015. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za Vedrana Mrzljaka, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Vedrana Mrzljaka, dipl. ing., te doktorska disertacija. Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim
doprinosom doktorske disertacije. Prodekanica za znanstvenu djelatnost iznijela je prijedlog članova
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
(predsjednik), prof. dr. sc. Vladimir Medica (mentor, član), izv. prof. dr. sc. Tomaž Katrašnik
(mentor, član, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani), prof. dr. sc. Gojmir Radica (član,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu) i doc. dr. sc.
Tomislav Senčić (član) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika
Vedrana Mrzljaka, dipl. ing. pod naslovom Kvazidimenzijski model za numeričke simulacije
brodskoga dvotaktnoga dizelskog motora.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – član, mentor
3. Izv. prof. dr. sc. Tomaž Katrašnik – član, mentor (Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani)
4. Prof. dr. sc. Gojmir Radica – član (FESB, Split)
5. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić ‐ član
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 17. travnja 2015. u 12:00 sati u učionici
U1.
4.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Igora Wolfa.
4.2. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost podsjetila je članove Vijeća da je prilikom podnošenja zahtjeva
za ocjenu doktorske disertacije, uz ostale dokumente, potrebno dostaviti i ispis iz Turnitin‐a,
informatičkog sustava za provjeru izvornosti studentskih radova.
Također, Prodekanica je obavijestila o dopisu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj ‐ Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja elektrotehnike i
računarstva, kojim su dostavljene dodatne upute za pisanje izvješća stručnih povjerenstava u postupku
izbora pristupnika u znanstvena zvanja. Dopis je postavljen na share‐portal, a upute je ukratko objasnio
izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić.
U nastavku, Dekan je prenio obavijest pristiglu od ravnateljice Sveučilišne knjižnice u Rijeci u kojoj
predstavnik Elseviera za jugoistočnu Europu obavještava o prekidu pristupa bazi Science Direct od 1.
travnja 2015.
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Dekan je obavijestio članove Vijeća o promociji doktora znanosti, koja će biti održana zadnji petak u
mjesecu travnju. Obzirom da će deset kandidata s našega fakulteta biti promovirano u doktore
znanosti, sljedeća sjednica Fakultetskoga vijeća bit će održana u četvrtak 23. travnja 2015. u 12:00 sati
ili u petak 24. travnja 2015. u 9:00 sati.

Ad 5.) Imenovanje djelovođe Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14.‐2015./16.
Obzirom da je dosadašnjoj djelovotkinji Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog
studija elektrotehnike asist. mr. sc. Vesni Krajči prestao Ugovor o radu, Dekan je predložio v. asist.
dr. sc. Željku Milanović novom djelovotkinjom navedenog povjerenstva.
Vijeće je, sukladno prijedlogu dekana, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga dekana prof. dr. sc. Gorana Turkalja imenuje se v. asist. dr. sc. Željku Milanović
djelovotkinjom Povjerenstva za završne ispite preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike,
umjesto dosadašnje djelovotkinje asist. mr. sc. Vesne Krajči, do kraja mandatnog razdoblja ak. god.
2013./14.–2015./16.

Ad 6.) Razno.
Nije bilo rasprave.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 13:05 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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

10

