Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/14‐01/11
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐22
Rijeka, 19. prosinca 2014.

ZAPISNIK
s 3. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane 19.
prosinca 2014., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1. Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
3. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Josip Brnić
8. Prof. dr. sc. Zlatan Car
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
11. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
12. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
13. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
14. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
15. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
16. Prof. dr. sc. Božidar Križan
17. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
18. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
19. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
20. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
22. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
23. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
24. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
25. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
26. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
27. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
28. Prof. dr. sc. Nino Stojković
29. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
30. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
31. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
32. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
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Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
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. 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. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred., zamjenik predstavnice nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Željka Milanović, dipl. ing., zamjenica predstavnice asistenata i viših asistenata
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
Vedran Medica Viola, dipl. ing., zamjenik predstavnika studenata poslijediplomskih studija
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Diego Sušanj
Šimun Rogoznica
Luka Pejaković
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike

NISU BILI PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Prof. dr. sc. Bernard Franković
4. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
5. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
6. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
7. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
8. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
9. Prof. dr. sc. Luka Sopta
10. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
11. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
12. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Petar Topljak
Teodora Milošević
Emil Rubinić

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Sukladno Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća Dekan je verificirao članstvo predstavnika Studentskog
zbora Lovra Štica i zamjenika Vedrana Medice Viole.
Dekan je obavijestio članove Vijeća o izboru Dominika Goričkog studentskim pravobraniteljem. Također,
obavijestio je da su u ovoj akademskoj godini doktorirali Paolo Blecich (14. studenog 2014. na našem
fakultetu), Damir Arbula (26. studenog 2014. na FER‐u) i Ivan Dražić (1. prosinca 2014. na PMF‐u).
Članovi Vijeća nagradili su ih pljeskom.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. studenog 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 12. prosinca 2014.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Graciela Šterpin, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbori na radna mjesta:
3.2.1. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto docent;*
3.2.2. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent.*
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
3.4. Plan napredovanja u 2015. godini.*
3.5. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2014.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Borisa Ljubenkova;
4.1.2. dr. sc. Ivana Dražića.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Sandra Dobovičeka, dipl. ing.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Kristine Marković, mag. ing. mech.*
4.4. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije pristupnice Tatjane Ivošević, prof.*
4.5. Prijava teme doktorske disertacije pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.*
4.6. Razno.

3

5. Imenovanje članova, zamjenika i tajnika Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog
povjerenstva za studente.
6. Izvješće Odbora za kvalitetu.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. studenog 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
27. studenog 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 12. prosinca 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice
održane 12. prosinca 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. Graciela Šterpin, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor Graciele Šterpin,
mag. ing. strojarstva, u suradničko zvanje asistent.
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.
Duško Pavletić i izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković te se izabire Gracielu Šterpin, mag. ing. strojarstva u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu
Proizvodno strojarstvo.
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3.2. Reizbori na radna mjesta:
3.2.1. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno‐nastavno radno
mjesto docent;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Marka
Hadjine, dipl. ing. brodogradnje, na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, prof. dr. sc.
Roko Dejhalla i izv. prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split), vrši se reizbor dr. sc. Marka Hadjine, dipl.
ing. brodogradnje na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i
pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, na vrijeme od
pet godina.
3.2.2. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing. brodogradnje, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Tina
Matulje, dipl. ing. brodogradnje, na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, prof. dr. sc.
Albert Zamarin i izv. prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split) vrši se reizbor dr. sc. Tina Matulje, dipl.
ing. brodogradnje na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i
pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, na vrijeme od
pet godina.
3.3. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na znanstveno‐
nastavno radno mjesto za dr. sc. Viktora Sučića i dr. sc. Kristiana Lenića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Viktora Sučića 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.
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2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
3. Prof. dr. sc. Damir Seršić (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.

1.)

2.)

3.)
4.)

ODLUKU 2
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Kristiana Lenića 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.
Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Bernard Franković
2. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb)
3. Prof. dr. sc. Anica Trp
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.

3.4. Plan napredovanja u 2015. godini.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Plan napredovanja u 2015. godini.
Prijedlog Povjerenstva izložio je Dekan te naveo da je ova točka dnevnoga reda nastavak na točku 5.
Odluka o produljenju ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske godine u kojoj su
navršili 65. godina prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu s prethodne sjednice Vijeća održane
u studenom 2014., a sukladno Odluci o dinamici i rokovima izrade planova zapošljavanja i napredovanja
na Sveučilištu/sastavnicama u 2015., 2016. i 2017. godini koju je donio Senat Sveučilišta u Rijeci na
sjednici održanoj 20. listopada 2014. Odlukom je utvrđeno da stručna vijeća sastavnica donose planove
zapošljavanja i popunjavanja radnih mjesta na početku akademske godine u mjesecu listopadu i
studenom. Obzirom da nam Odluka nije bila dostavljena do sjednice Vijeća u studenom, na današnjoj
sjednici Vijeća će se odlučiti o Planu napredovanja u 2015., a sljedeće godine Plan će biti točka dnevnog
reda sjednice Vijeća u listopadu ili studenom.
U 2015. godini, odlaskom u mirovinu prof. dr. sc. Jurja Šimunića, prof. dr. sc. Zmagoslava Preleca i prof.
dr. sc. Dubravke Siminiati, stvaraju se tri lanca napredovanja. Zavod, s kojega redoviti profesor u trajnom
zvanju odlazi u mirovinu, zadržava radno mjesto docenta, dok se lanac napredovanja stvara na razini
Fakulteta po kriteriju isteka pet godina u trenutnom zvanju. U slučaju da dva ili više nastavnika
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istovremeno zadovoljavaju navedeni kriterij tada se prioritet određuje prema redosljedu: zavod, polje,
grana. Prema istim kriterijima napravljena je simulacija Plana napredovanja za 2016. i 2017. godinu.
Plan napredovanja za 2015. trebao bi biti usvojen na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u siječnju 2015.
nakon čega će biti moguće pokrenuti procedure izbora.
Nakon rasprave u koju su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, prof. dr. sc. Božo Smoljan, prof. dr. sc.
Zlatan Car, prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Dubravka Siminiati, izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić i
prof. dr. sc. Vladimir Medica, Dekan je dao uvid u tablicu s koeficijentima na položajne dodatke.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (šest suzdržanih) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se Plan napredovanja u 2015. godini, temeljem kriterija formiranih za lance napredovanja,
sukladno obrascu danom u prilogu odluke.
Plan će biti proslijeđen na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
Plan napredovanja u 2015. godini dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.5. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca
2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2014. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Jasna
Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Borisa Ljubenkova;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Ljubenkova.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Borisa Ljubenkova u znanstveno zvanje
viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel ‐ predsjednik
2. Doc. dr. sc. Tin Matulja ‐ član
3. Izv. prof. dr. sc. Branko Blagojević – član (FESB, Split)
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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. Ivana Dražića.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Ivana Dražića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivana Dražića u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak na Matematički odsjek Prirodoslovno‐matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Sandra Dobovičeka, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Sandra
Dobovičeka, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Sandra
Dobovičeka, dipl. ing. pod naslovom
Optimiranje konceptualnog modela kontrolnog podsustava
pri projektiranju proizvodnog sustava.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža – član (FESB, Split)
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Kristine Marković, mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnice Kristine Marković,
mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Kristine
Marković, mag. ing. mech. pod naslovom
Analiza konstrukcijskih parametara rotacijskih podatljivih mehanizama
s lisnatim oprugama.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati – predsjednica
2. Prof. dr. sc. Saša Zelenika – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović – član (Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu)
4.4. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije pristupnice Tatjane Ivošević, prof.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnice Tatjane Ivošević, prof., te doktorska disertacija. Prof. dr. sc. Vladimir Medica je u
ime predsjednika Povjerenstva prof. dr. sc. Ivice Orlića ukratko upoznao članove Vijeća s doktorskom
disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnice Tatjane Ivošević, prof. Prodekanica za znanstvenu
djelatnost iznijela je prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, datuma obrane i
imenovanja djelovođe.
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, prof. dr. sc. Vladimir Medica i prof. dr. sc. Zlatan
Car.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva suzdržana) donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Orlić (predsjednik,
Odjel za fiziku ‐ SuR), prof. dr. sc. Vladimir Medica (član) i prof. dr. sc. Julijan Dobrinić (član)
kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnice Tatjane Ivošević, prof. pod
naslovom Analiza finih frakcija aerosola u Rijeci pomoću nuklearnih analitičkih tehnika.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivica Orlić – član, mentor (Odjel za fiziku, SuR)
3. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – član
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u četvrtak 29. siječnja 2015. u 11:00 sati u
Vijećnici.
4.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Igora Wolfa.
4.5. Prijava teme doktorske disertacije pristupnika Igora Kegalja, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za pristupnika
Igora Kegalja, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Igora Kegalja, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Procjena utjecaja lučkih procesa na okoliš formiranjem okolišnog indeksa.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
3. Prof. dr. sc. Miljenko Kapović – član (Medicinski fakultet, SuR)
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4.6. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost podsjetila je nositelje sredstava potpore znanstvenim
istraživanjima za 2013., koja je dodijelilo Sveučilište u Rijeci, o obvezi predaje Izvješća za financijsko
upravljanje za razdoblje od 1. siječnja do 19. prosinca 2014.
Također je obavijestila da završna izvješća o radu na znanstvenom projektima MZOS‐a treba dostaviti u
Dekanat do 22. prosinca 2014. kada će se objedinjeno poslati u Ministarstvo.
U nastavku je iznijela podatke koje treba upisati u portfelj, a odnose se na objavu znanstvenih radova u
časopisima.

Ad 5.) Imenovanje članova, zamjenika i tajnika Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog
stegovnog povjerenstva za studente.
Sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci donesenog na 71. sjednici
Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 20. listopada 2014., potrebno je imenovati članove, zamjenike i
tajnika Stegovnog povjerenstva studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente čiji mandat
traje tri godine i više nije vezan uz dekanov mandat.
Nakon rasprave u koju su se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, studentica Ljubica Pavlović i prof. dr.
sc. Branimir Pavković,
Vijeće je, sukladno prijedlogu Dekana i Studentskog zbora, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga dekana prof. dr. sc. Gorana Turkalja i Studentskog zbora Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci imenuju se:
1.) Članovi Stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
‐ prof. dr. sc. Branimir Pavković – predsjednik
‐ prof. dr. sc. Livio Šušnjić – zamjenik predsjednika
‐ prof. dr. sc. Nino Stojković – član
‐ izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora:
‐ Petar Topljak – član
‐ Stefan Josip Španiček – zamjenik
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
2.) Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici
 iz redova nastavnika i suradnika:
‐ prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – predsjednik
‐ prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik predsjednika
‐ prof. dr. sc. Saša Zelenika – član
‐ izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik
‐ doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac ‐ članica
‐ doc. dr. sc. Jerko Škifić ‐ zamjenik
‐ v. asist. dr. sc. Ante Skoblar – član
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‐ v. asist. dr. sc. Igor Bonefačić – zamjenik
 iz redova Studentskog zbora:
‐ Diego Sušanj – član
‐ Lovro Štic – zamjenik
Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.
3.) Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente iz
redova administrativnog osoblja: Tanja Veljčić.
Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente
imenuje se na vrijeme od tri godine.

Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Odbora za kvalitetu o provedenim
vrednovanjima u ak. god. 2013./2014. Predsjednik Odbora prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je da
su na Nastavničkom portalu objavljeni rezultati ankete o provedenom vrednovanju kolegija i nastavnika
od strane studenata. Nastavnici koji su dobili ocjenu manju od 3 trebaju se očitovati putem obrasca za
samovrednovanje. Također, provedeno je istraživanje rezultata neuspješnog studiranja te ispitivanje
razloga upisa na studij.
Dekan je ukazao na nužnost realizacije nastave sukladno izvedbenim planovima, a studente slabijeg
imovinskog stanja uputio na korištenje stipendija Fonda Aleksandar Abramov.
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Željko Jeričević, prof. dr. sc. Loreta Pomenić, Dekan, prof. dr. sc.
Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Roberto Žigulić.

Ad 7.) Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da je 16. prosinca 2014. održana sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci
na kojoj je donijeta odluka da financijska sredstva sastavnica ne idu u riznicu već se zadržavaju na
Sveučilištu, a trebaju se namjenski trošiti. Na sjednici je iznijeta primjedba u svezi s upisnim kvotama na
diplomske studije, stoga će Fakultet morati smanjiti kvote pri upisu u ak. god. 2016./17.
Prof. dr. sc. Zlatan Car obavijestio je da je prihvaćena prijava Fakulteta za strukturni projekt čija je
vrijednost gotovo 5.000.000 €, a sredstva će se moći koristiti u 2015.
Erasmus koordinator našega fakulteta izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut ukratko je obavijestio o današnjem
sastanku Erasmus koordinatora sastavnica Sveučilišta.
U nastavku Dekan je iznio još nekoliko obavijesti: obnova rampi na parkiralištu trebala bi biti gotova do
25. prosinca 2014.; završen je Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u svrhu
obavljanja ugostiteljske djelatnosti u kojemu je jedan od uvjeta bio da studenti plaćaju po
subvencioniranim cijenama; u srijedu 24. prosinca 2014. u 11:00 sati bit će održan blagdanski domjenak.
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Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 14:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1
Plan napredovanja u 2015.

2015. godina
LANAC A

LANAC B

LANAC C

LANAC D

Prezime
Šimunić
Čanađija
Sučić
Družeta
docent

Polje
Elektrotehnika
Strojarstvo, TTZ
Elektrotehnika
TTZ
Elektrotehnika

Zavod
ZEE
ZTM
ZAE
ZMFRI
ZEE

ZN zvanje
1-RPTZ70
3-RP
4-IP
5-D

Prezime
Prelec
Trp
Žigulić
Car
Lenić
Lenac
docent

Polje
Strojarstvo
Strojarstvo
TTZ
Strojarstvo
Strojarstvo
Računarstvo
Strojarstvo

Zavod
ZTE
ZTE
ZTM
ZAE
ZTE
ZR
ZTE

ZN zvanje
1-RPTZ70
3-RP
3-RP
3-RP
4-IP
5-D

Istek izbora
rujan-15
travanj-15
travanj-15
rujan-15
veljača-15
srpanj-14

Prezime
Siminiati
Zelenika
Lanc
Basan
docent

Polje
Strojarstvo
Strojarstvo
Strojarstvo, TTZ
Strojarstvo
Strojarstvo

Zavod
ZKS
ZKS
ZTM
ZKS
ZKS

ZN zvanje
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D

Istek izbora
rujan-15
lipanj-15
ožujak-15
rujan-14

Prezime
Sok
docent

Polje

Zavod
ZR
ZR

ZN zvanje
8N-VŠ70

Istek izbora
rujan-15

Računarstvo

Istek izbora
rujan-15
ožujak-15
veljača-15
ožujak-14

Legenda
1-RPTZ70
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D
6-VA
7-A
8N-VŠ70

napredovanje izvan lanca
redoviti profesor u trajnom zvanju, 70 godina
redoviti profesor u trajnom zvanju, 65 godina
redoviti profesor
izvanredni profesor
docent
viši asistent
asistent
profesor visoke škole, 70 godina

Novi izbor

Viši asistenti/zn. novaci - istek ugovora:
Glažar: rujan-15

listopad-15
listopad-15
listopad-15
listopad-15

Nastavnici - istek 70 godina:
Prelec: rujan-15
Sok: rujan-15
Šimunić: rujan-15

Novi izbor
listopad-15
listopad-15
listopad-15
listopad-15
listopad-15
listopad-15

Novi izbor
listopad-15
listopad-15
listopad-15
listopad-15

Novi izbor
listopad-15

(prodekansko radno mjesto)
(prorektorsko radno mjesto)
(u tijeku izbor u ZZ)

Nastavnici - istek 65 godina:
Medica: rujan-15
Siminiati: rujan-15

Odluka FV o produženju ugovora o radu

Kriterij formiranja lanca napredovanja:
1. Zavod zadržava zn-nast. radno mjesto (docent).
2. Istek 5 godina u trenutnom zvanju (razina Fakulteta).
3. Prioritet: zavod, polje, grana.

