Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/14‐01/7
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐30
Rijeka, 24. srpnja 2014.

ZAPISNIK
s 10. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2013./14., održane
24. srpnja 2014., s početkom u 10:00 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 prof. dr. sc. Juraj Šimunić
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
7. Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
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. Bernard Franković
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
16. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
17. Prof. dr. sc. Božidar Križan
18. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
19. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
20. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
21. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
22. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
23. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
24. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
25. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
26. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
27. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
28. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
29. Prof. dr. sc. Luka Sopta
30. Prof. dr. sc. Nino Stojković
31. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
32. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
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61.

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. Miroslav Joler
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. Albert Zamarin
Doc. dr. sc. Robert Basan
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. Tomislav Senčić
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
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Paolo Blecich, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ivan Pavković
Ljubica Pavlović
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike (bez prava glasa)

NISU BILI PRISUTNI:
1. Prof. dr. sc. Josip Brnić
2. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
3. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
4. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
5. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
6. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
7. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
8. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
9. Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić
10. Izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić – sabbatical
11. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
12. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
13. Doc. dr. sc. Marino Brčić
14. Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
15. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
16. Neven Munjas, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Olga Čerina
Toni Koraca
Lovro Liverić
Emil Rubinić
Filip Stojanac
Diego Sušanj

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
U skladu s Poslovnikom o radu Fakultetskog vijeća verificiran je mandat člana Vijeća prof. dr. sc. Saše
Zelenike te Vijeće sada broji 83 člana.
Dekan je članove Vijeća obavijestio o sljedećem:






asistent David Blažević, dipl. ing. dobitnik je nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god.
2012./13. u kategoriji znanstveni novaci/asistenti u području tehničkih znanosti;
Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor dr. sc. Alberta Zamarina i dr. sc. Milana Ikonića u
znanstveno‐nastavno zvanje redoviti profesor; članovi Vijeća čestitali su im pljeskom, a prof. dr.
sc. Albert Zamarin zahvalio se u svoje ime i u ime prof. dr. sc. Milana Ikonića;
Studentski zbor našega fakulteta je na svojoj konstituirajućoj sjednici, održanoj 17. srpnja 2014.,
izabrao Filipa Stojanca za predsjednika te Ljubicu Pavlović za potpredsjednicu SZ; članovi Vijeća
čestitali su im pljeskom;
asistent Sandi Ljubić, dipl. ing. doktorirao je na FER‐u u području računarstva; članovi Vijeća
nagradili su ga pljeskom.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. lipnja 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec lipanj 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice održane 18. srpnja 2014.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno‐nastavno
zvanje izvanredni profesor;*
3.1.2. Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike, Marin Uzelac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
3.5. Promjena nositelja predmeta.
3.6. Prijedlog natječaja za izbor demonstratora.*
3.7. Razno.
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4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 10. sjednice održane 18. srpnja 2014.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Stjepana Leakovića;
4.1.2. dr. sc. Kristijana Lenca.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Željka Vrcana;*
4.2.2. dr. sc. Samira Žica.*
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Paola Blecicha, dipl. ing.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Davida Blaževića, mag. ing.
mech.*
4.5. Prijava teme doktorske disertacije pristupnice Tihane Kostadin, dipl. ing.*
4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Sanjina Fućka, dipl.
ing.*
4.7. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Karla Nađa, dipl.
ing.*
4.8. Razno.
5. Razno.
TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. lipnja 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 9. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
27. lipnja 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice održane 18. srpnja 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 10. sjednice
održane 18. srpnja 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u naslovno znanstveno‐nastavno
zvanje izvanredni profesor;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor dr. sc. Vitomira
Komena, dipl. ing. elektrotehnike u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje izvanredni profesor.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, prof.
dr. sc. Juraj Šimunić i izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Vitomira Komena, dipl.
ing. elektrotehnike u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje izvanredni profesor, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
3.1.2. Vladimir Franki, mag. ing. elektrotehnike, Marin Uzelac, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković, prof.
dr. sc. Juraj Šimunić i doc. dr. sc. Dubravko Franković te se izabire Vladimira Frankija, mag. ing.
elektrotehnike u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s
punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika,
znanstvenu granu Elektroenergetika.
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno‐nastavno radno mjesto
docent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor dr. sc. Siniše
Družete, dipl. ing. strojarstva 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. Luka Sopta, izv. prof. dr. sc.
Nelida Črnjarić‐Žic i prof. dr. sc. Mario Šavar (FSB, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Siniše Družete, dipl. ing.
strojarstva na znastveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida, za rad na Zavodu za
mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije).
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
2. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
3. Prof. dr. sc. Božidar Križan
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić‐Žic
2. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
3. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
U raspravu se uključila predstojnica Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju prof. dr.
sc. Senka Maćešić koja je upoznala članove Vijeća s teškom situacijom na Zavodu u svezi s održavanjem
nastave iz predmeta Matematika i Fizika zbog nedostatka nastavnog kadra.
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Konstrukcija plovnih i
pučinskih objekata.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Albert Zamarin
2. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
3. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
ODLUKU 4
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika
fluida.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
3. Doc. dr. sc. Siniša Družeta
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na znanstveno‐
nastavno radno mjesto za dr. sc. Jerka Škifića i dr. sc. Roberta Basana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

6

ODLUKU 1
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Jerka
Škifića na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida,
za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Luka Sopta
2. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
3. Prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, 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.
ODLUKU 2
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Roberta Basana na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo
(konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božidar Križan
2. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
3. Prof. dr. sc. Milan Opalić (FSB, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
3.5. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, vrši se promjena nositelja
predmeta Tehnološki procesi gradnje i remonta broda (45+30, 6 ECTS), u 5. semestru preddiplomskog
stručnog studija brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjeg nositelja Rajka Rubeše, v. pred., novi
nositelj biti doc. dr. sc. Tin Matulja.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, vrši se promjena nositelja
predmeta Opremanje i remont broda (45+15, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
brodogradnje i 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva, tako da će umjesto dosadašnjeg
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nositelja prof. dr. sc. Nikše Fafandjela, novi nositelji biti prof. dr. sc. Nikša Fafandjel i doc. dr. sc. Tin
Matulja.
ODLUKU 3
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, vrši se promjena nositelja
predmeta Organizacija i poslovanje brodogradilišta (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog
sveučilišnog studija brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Nikše Fafandjela,
doc. dr. sc. Tina Matulje i doc. dr. sc. Marka Hadjine, novi nositelji biti prof. dr. sc. Nikša Fafandjel i doc.
dr. sc. Tin Matulja.
ODLUKU 4
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, vrši se promjena nositelja
predmeta Upravljanje projektima u brodogradnji (30+30, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog
studija brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Nikše Fafandjela i doc. dr. sc.
Tina Matulje, novi nositelj biti prof. dr. sc. Nikša Fafandjel.
3.6. Prijedlog natječaja za izbor demonstratora.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog teksta Natječaja za izbor demonstratora za
ak. god. 2014./15. koji bi bio objavljen 22. rujna 2014. te otvoren do 3. listopada 2014.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu raspisat će se Natječaj za izbor demonstratora u ak. god.
2014./15.
Natječaj je dan u prilogu odluke i njezin je sastavni dio.
Natječaj je dan u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.7. Razno.
Prodekanica za nastavu obavijestila je članove Vijeća da su na web‐stranicama studija postavljeni
preliminarni rasporedi održavanja nastave u zimskom semestru te da će početkom mjeseca rujna
predstojnici zavoda dobiti obavijest u svezi s angažiranjem vanjskih suradnika.
Dekan je, s obzirom na upite o mogućnosti pokretanja novih kolegija, rekao da se ne mogu pokretati
novi, jer već postoji velik broj predmeta pogotovo na studiju Strojarstva.
U nastavku je obavijestio članove Vijeća o privremenim rezultatima upisa u 1. godinu studija u ljetnom
roku te istaknuo da je od ponuđenih 475 upisnih mjesta na Fakultetu popunjeno 429. Također je
prikazao broj upisanih studenata na preddiplomskim sveučilišnim i stručnim studijima s obzirom na
razinu položene državne mature iz Matematike te izbornih predmeta Fizike i Informatike. U raspravu su
se uključili prof. dr. sc. Loreta Pomenić, prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc. Željko Jeričević, prof. dr. sc.
Zoran Mrša, prof. dr. sc. Julijan Dobrinić, prof. dr. sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Roko Dejhalla.
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Dekan je obavijestio o Ljetnoj školi CAD modeliranja koju su u ime Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
organizirali prof. dr. sc. Gordana Marunić, v. asistent dr. sc. Vladimir Glažar i v. asistent dr. sc. Goran
Gregov.
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević obavijestio je članove Vijeća o uspješno održanim
prezentacijama Fakulteta u srednjim školama.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 10. sjednice održane 18. srpnja
2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost s 10. sjednice održane 18. srpnja 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. Stjepana Leakovića;
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Stjepana Leakovića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Stjepana Leakovića (Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Kutina) u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti..
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić ‐ član
3. Prof. dr. sc. Natalija Koprivanec – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva, 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. Kristijana Lenca.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Kristijana Lenca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za računarstvo za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće
se izbor dr. sc. Kristijana Lenca u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
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Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak na Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Željka Vrcana;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje
za dr. sc. Željka Vrcana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Križan (predsjednik), prof. dr. sc.
Neven Lovrin (član) i prof. dr. sc. Milan Opalić (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) daje se
nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Željka Vrcana izabere u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Samira Žica.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje
za dr. sc. Samira Žica.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Mikac (predsjednik), prof. dr. sc.
Mladen Perinić (član) i prof. dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,
Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Samira Žica
izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Temeljne tehničke znanosti.
4.3. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Paola Blecicha, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Paola Blecicha,
dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Paola
Blecicha, dipl. ing. naslovljene
Utjecaj raspodjele zraka na termohidraulička svojstva lamelnog izmjenjivača topline.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Bernard Franković – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Anica Trp – članica, mentorica
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4. Prof. dr. sc. Antun Galović – član (FSB, Zagreb)
5. Doc. dr. sc. Igor Wolf ‐ član
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Davida Blaževića, mag. ing.
mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije Davida Blaževića, dipl. ing. Predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Dubravka Siminiati ukratko
je upoznalo članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom pristupnika Davida
Blaževića, dipl. ing. 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

1.)

2.)

3.)
4.)

ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
(predsjednica), prof. dr. sc. Saša Zelenika (mentor) i prof. dr. sc. Nenad D. Pavlović (član,
Mašinski fakultet, Sveučilište u Nišu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju
pristupnika Davida Blaževića, mag. ing. mech. pod naslovom Analiza mehaničkih čimbenika
pri konstrukciji uređaja za prikupljanje niskorazinske energije vibracija iz okoliša.
Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
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, Sveučilište u Nišu)
Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak 2. rujna 2014. u 11:00 sati u
učionici U1.
Djelovođom se imenuje dr. sc. Gorana Gregova.

4.5. Prijava teme doktorske disertacije pristupnice Tihane Kostadin, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za pristupnicu
Tihanu Kostadin, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnice
Tihane Kostadin, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Utjecaj hlađenja komprimiranim hladnim zrakom na korozijsku otpornost pri obradi
dijelova od nehrđajućeg čelika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić – članica
3. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – član
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4.6. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Sanjina Fućka, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorske disertacije pristupnika Sanjina Fućka, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Bernard Franković (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Branko Klarin (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje, Split) i izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija (član) utvrđuje se da pristupnik Sanjin Fućak, dipl.
ing. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Sapnica promjenjive geometrije za vjetroturbine s horizontalnom osi.
Mentorima se imenuje izv. prof. dr. sc. Zorana Čariju i prof. dr. sc. Bernarda Frankovića.
4.7. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Karla Nađa, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorske disertacije pristupnika Karla Nađa, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: znanstvena
savjetnica dr. sc. Višnja Oreščanin (predsjednica, Napredna energija d.o.o., Zagreb), prof. dr. sc.
Zmagoslav Prelec (član) i prof. dr. sc. Julijan Dobrinić (član) utvrđuje se da pristupnik Karlo Nađ, dipl.
ing. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Razvoj sustava za pripremu pitke vode primjenom elektrokemijskih
metoda i naprednih oksidacijskih procesa.
Mentorima se imenuje znanstvenu savjetnicu dr. sc. Višnju Oreščanin i prof. dr. sc. Zmagoslava Preleca.
4.8. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost podsjetila je nositelje sredstava potpore znanstvenim
istraživanjima za 2013., koja je dodijelilo Sveučilište u Rijeci, o obvezi kontinuiranog ispunjavanja
propisanih obrazaca do prosinca 2014.
U nastavku, dekan je obavijestio o produljenju javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o ocjenjivanju
asistenata, poslijedoktoranada i mentora koja će biti otvorena do 8. rujna 2014. te o otvaranju javne
rasprave o Prijedlogu kriterija za ocjenjivanje nastavne djelatnosti – Kriterijima nastavne izvrsnosti za
produljenje ugovora o radu iza 65. godina koja će biti otvorena do 10. rujna 2014.
U svezi s Odlukom Ustavnog suda o ocjeni suglasnosti odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti s Ustavom u raspravu su se uključili
prof. dr. sc. Željko Jeričević, dekan, glavni tajnik, prof. dr. sc. Božo Smoljan, prof. dr. sc. Loreta Pomenić i
prof. dr. sc. Senka Maćešić.
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Ad 5.) Razno.
Nije bilo rasprave.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 11:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

Natječaj za izbor demonstratora u ak. god. 2014./15.

Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
U Rijeci, 22. rujna 2014.
Temeljem odluke donijete na 10. sjednici Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./2014., održanoj 24.
srpnja 2014., raspisuje se sljedeći
NATJEČAJ
za izbor demonstratora u ak. god. 2014./2015.
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za izbor demonstratora kako slijedi:
1. ZAVOD ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU
(broj demonstratora)
1. Analogna obrada signala, Automatizirana instrumentacija,
Računalom podržana mjerenja
2
2. Automatizacija, Automatizacija ST, Automatsko upravljanje,
Osnove robotike
1
3. Digitalna logika, Digitalna logika R
2
4. Digitalna logika ST
1
5. Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
1
6. Elektronika
1
7. Elektronika I
2
8. Elektronika II
2
9. Mjerenja u elektrotehnici Mjerenja u elektrotehnici ST
3
10. Osnove regulacijske tehnike, Sustavi digitalnog upravljanja,
Upravljanje elektromotornim pogonima
1
2. ZAVOD ZA BRODOGRADNJU I INŽENJERSTVO MORSKE TEHNOLOGIJE
(broj demonstratora)
1. Plovni objekti
1
2. Brodske forme
1
3. Plovnost i stabilitet broda
1
4. Konstrukcija broda I, Konstrukcija broda II
1
5. Čvrstoća broda, Strukturna analiza broda
1
6. Tehnologija brodogradnje
1
7. Osnove gradnje broda
1
8. Oprema broda
1
9. Hidrodinamika plovnih objekata I
1
10. Hidrodinamika plovnih objekata II
1
11. Osnivanje plovnih objekata I, Osnivanje plovnih objekata II
1
3. ZAVOD ZA ELEKTROENERGETIKU
1. Osnove elektrotehnike I
2. Osnove elektrotehnike II
3. Osnove elektrotehnike ST II
4. Energetska elektronika
5. Elektromotorni pogoni

(broj demonstratora)
1
1
1
1
1

4. ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MANAGEMENT
(broj demonstratora)
1. Proizvodni strojevi, alati i naprave, Obradni strojevi,
Alati i naprave
1
2. Mjerenja i kontrola kvalitete, Mjerenja u proizvodnji,
Osiguranje kvalitete, Upravljanje kvalitetom
1
3. Organizacija proizvodnje, Projektiranje proizvodnih sustava
1
4. Tehnološki procesi, Projektiranje tehnoloških procesa
1
5. Zavarivanje, Proizvodne tehnologije, Spajanje materijala
1
6. Organizacija i ekonomika
1
7. Organizacija i ekonomika poslovnih sustava
1
5. ZAVOD ZA KONSTRUIRANJE U STROJARSTVU
(broj demonstratora)
1. Inženjerska grafika, Oblikovanje pomoću računala,
Inženjerska grafika i dokumentiranje
3
2. Tehničko crtanje, Tehničko dokumentiranje
2
3. Konstrukcijski elementi I
2
4. Konstrukcijski elementi II
2
5. Elementi transportne tehnike, Konstrukcijski elementi III,
Mehanički prijenosnici snage
1
6. Konstruiranje i oblikovanje, Konstruiranje
1
7. Osnove konstrukcijskih elemenata
1
8. Elementi strojeva II
1
6. ZAVOD ZA MATEMATIKU, FIZIKU, STRANE JEZIKE I KINEZIOLOGIJU
(broj demonstratora)
1. Matematika I
1
2. Matematika II
1
3. Inženjerska matematika ET
1
4. Inženjerska statistika
1
5. Numerička i stohastička matematika, Stohastička matematika
1
6. Inženjerska matematika
1
7. Uvod u modernu fiziku
1
8. Fizika I, Fizika
1
9. Fizika II
1
10. Engleski jezik
3
11. Tjelesna i zdravstvena kultura
3
7. ZAVOD ZA MATERIJALE
1. Materijali I, Zaštita materijala
2. Materijali II, Postupci toplinske obrade

(broj demonstratora)
2
2

8. ZAVOD ZA MEHANIKU FLUIDA I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO
(broj demonstratora)
1. Računalne aplikacije u inženjerstvu
2
2. Računarske metode
1
3. Mehanika fluida
1
4. Hidraulički strojevi
1
5. Računarska dinamika fluida
1
6. Vizualizacija i priprema računalnih simuacija
1

9. ZAVOD ZA RAČUNARSTVO
1. Algoritmi i strukture podataka
2. Informacijski sustavi
3. Operacijski sustavi
4. Osnove znanstvenog računanja
5. Primjena računala ST
6. Programiranje I, Programiranje II
7. Programsko inženjerstvo

(broj demonstratora)
1
1
1
1
1
2
1

10. ZAVOD ZA TEHNIČKU MEHANIKU
1. Statika
2. Kinematika
3. Dinamika
4. Čvrstoća konstrukcija I, Čvrstoća konstrukcija
5. Mehanika i elementi konstrukcija
6. Vibracije, Dinamika strojeva i robota
7. Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela
8. Čvrstoća konstrukcija II

(broj demonstratora)
3
2
2
3
1
1
1
1

11. ZAVOD ZA TERMODINAMIKU I ENERGETIKU
(broj demonstratora)
1. Nauka o toplini I, Termodinamika BG,
Termodinamika i energetika, Toplina
2
2. Nauka o toplini II, Tehnički izmjenjivači topline,
Termodinamika smjesa, Numeričko modeliranje u termodinamici
2
3. Tehnika grijanja, Tehnika grijanja i klimatizacije,
Obnovljivi izvori energije
1
4. Tehnika hlađenja, Kompresori, Procesna oprema i uređaji
1
5. Toplinske turbine, Termoenergetska postrojenja
1
6. Energetski sustavi, Energetski i procesni uređaji
1
7. Motori, Toplinski strojevi i uređaji, Brodski sustavi,
Brodski pomoćni strojevi
1
Članak 2.
Obaveze demonstratora jesu da u dogovoru s predmetnim nastavnikom dva sata tjedno tijekom
semestra u kojem se izvodi nastava pomaže drugim studentima u savladavanju nastavne građe, pri
izradi programa i obavljanju vježbi, kao i nastavniku u poslovima vezanim za nastavu iz pojedinih
predmeta. Nastavnik je dužan obavijestiti demonstratora o njegovim obavezama te nadzirati njegov
rad. Demonstrator može biti razriješen dužnosti i prije vremena ako ne zadovoljava u radu ili
studiju.
Članak 3.
Demonstrator će primiti novčanu naknadu za svoj rad nakon što odradi obaveze iz svih predmeta iz
točke natječaja za koju je izabran kao demonstrator, na osnovi iskaza ovjerenog od predmetnog
nastavnika.
Članak 4.
Natječaj je otvoren od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta do 03. listopada 2014. godine.
Članak 5.
Prijave na natječaj predaju se u Službu studentske evidencije na posebnim obrascima "Zamolba za
dodjelu demonstrature".
Dekan
Prof. dr. sc. Goran Turkalj

