Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/18-01/2
URBROJ: 2170-57-01-18-25
Rijeka, 23. veljače 2018.
ZAPISNIK
s 5. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./18., održane
23. veljače 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
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
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. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
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Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Damir Kolić
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
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. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred.
Poslijedoktorand dr. sc. Boris Delač
Lenka Štajduhar, oec.
Damjan Banić, mag. ing.
Franko Hržić, mag. ing.
Sandra Kvaternik, mag. ing.
Lovro Štic, mag.ing.
Diego Sušanj, mag. ing.
Denis Mijolović
Šimun Rogoznica
Ivana Žužić

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut
3. Prof. dr. sc. Josip Brnić
4. Prof. dr. sc. Goran Cukor
5. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
6. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
7. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
8. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
9. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
10. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
11. Prof. dr. sc. Nino Stojković
12. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
13. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
14. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
15. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
16. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
17. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
18. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
19. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
20. Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
21. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
22. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
23. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
24. Doc. dr. sc. Marino Brčić
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Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Natalija Vitali, mag. ing.
Grigor Dumbović
Ivana Gašpert
Ivan Golik
Matea Ignatoski
Marko Mesarić
Endi Miletić
Marin Smilović
Nika Žafran
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

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

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. siječnja 2018.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec siječanj 2018.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 16. veljače 2018.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Rene Prenc, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Miroslav Joler, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
3.5. Promjena nositelja predmeta.
3.6. Povjeravanje održavanja nastave - dopuna.*
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 16. veljače 2018.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Sanjina Brauta.
4.1.2. dr. sc. Sinišu Družetu.
4.1.3. dr. sc. Goranku Štimac Rončević.
4.2. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika dr. sc. Marka Valčića.*
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Francesca Maura.*
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4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing.
mech.*
4.5. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnice:
4.5.1. Maju Marković, mag. ing.*
4.5.2. Venesu Stanić, mag. ing.*
4.6. Razno.
5. Raspisivanje natječaja za izbor na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja) za rad u Računalnom centru.*
6. Prijedlog Samoanalize Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije kojega
provodi AZVO sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u 2018.*
7. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci.*
8. Prijedlog članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike i njihovih zamjenika.
9. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. siječnja 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane
26. siječnja 2018.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 16. veljače 2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice u
ak. god. 2017./18., održane 16. veljače 2018. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je
prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Rene Prenc, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Na share-point je postavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković,
prof. dr. sc. Livio Šušnjić i prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Renea Prenca,
dipl. ing. elektrotehnike u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na
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neodređeno 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. Miroslav Joler, dipl. ing. elektrotehnike, reizbor na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredni profesor.
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. Nino Stojković, prof. dr.
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Juraj Bartolić (FER, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Miroslava Jolera, dipl.
ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Radiokomunikacije, za
rad na Zavodu za računarstvo.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković
3. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka reizbora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Marina Brčića 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.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
2. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split)

5

3.) 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
3.5. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedloge Povjerenstva za promjenu nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se imenovanje nositelja predmeta
Oblikovanje pomoću računala CO (15+15, 6 ECTS), na programima razlikovne edukacije za upis na
diplomski sveučilišni studij strojarstva i diplomski sveučilišni studij brodogradnje, tako da nositeljica
bude doc. dr. sc. Kristina Marković.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Matematika RA CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski
sveučilišni studij računarstva, tako da umjesto dosadašnjih nositeljica doc. dr. sc. Loredane Simčić i
prof. dr. sc. Senke Maćešić, nositelji budu doc. dr. sc. Loredana Simčić i doc. dr. sc. Ivan Dražić.
ODLUKU 3
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Matematika ET CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski
sveučilišni studij elektrotehnike, tako da umjesto dosadašnjih nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i
prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, nositelji budu prof. dr. sc. Senka Maćešić i doc. dr. sc. Ivan Dražić.
ODLUKU 4
Temeljem dopisa Zavoda za termodinamiku i energetiku vrši se promjena nositelja predmeta Osnove
energetike CO (15+15, 6 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij
strojarstva, tako da umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Kristiana Lenića i doc. dr. sc. Vladimira
Glažara, nositelj bude doc. dr. sc. Vladimir Glažar.
ODLUKU 5
Temeljem dopisa Zavoda za elektroenergetiku vrši se promjena nositelja predmeta Elektroenergetska
postrojenja (45+30, 8 ECTS), u 4. semestru preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike, tako da
umjesto dosadašnjeg nositelja doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića, nositelji budu doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
i doc. dr. sc. Rene Prenc.
ODLUKU 6
Temeljem dopisa Zavoda za elektroenergetiku vrši se promjena nositelja predmeta Osnove
projektiranja elektroenergetskih postrojenja (45+15, 6 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog stručnog
studija elektrotehnike, tako da umjesto dosadašnjeg nositelja izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića,
nositelji budu izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković i doc. dr. sc. Rene Prenc.
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3.6. Povjeravanje održavanja nastave - dopuna.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog dopune povjeravanja održavanja nastave
u ljetnom semestru ak. god. 2017./18.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju dopune prijedloga povjeravanja održavanja
nastave u ljetnom semestru ak. god. 2017./18. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.
Tablica dopune povjeravanja održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2017./18. dana je u
prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio – na CD-u (Prilog 1).
3.7. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 16. veljače
2018.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 5. sjednice u ak. god. 2017./18., održane 16. veljače 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. Sanjina Brauta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje,
pokreće se izbor dr. sc. Sanjina Brauta u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc – član
3. Prof. dr. sc. Hinko Wolf - član (FSB, Zagreb)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.1.2. dr. sc. Sinišu Družetu.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

7

ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo, za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Siniše Družete u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u
trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke
znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Senka Maćešić - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic – članica
3. Prof. dr. sc. Ivica Kožar - član (Građevinski fakultet, Rijeka)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.1.3. dr. sc. Goranku Štimac Rončević.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za tehničku mehaniku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje,
pokreće se izbor dr. sc. Goranke Štimac Rončević u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Sanjin Braut – član
3. Prof. dr. sc. Željan Lozina - član (FESB, Split)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.2. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika dr. sc. Marka Valčića.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika dr. sc.
Marka Valčića u znanstveno zvanje.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić (predsjednica), prof.
dr. sc. Roko Dejhalla (član) i prof. dr. sc. Joško Parunov (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Zagrebu), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr.
sc. Marka Valčića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja.
4.3. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Francesca Maura.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnika Francesca Maura.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Francesca Maura. Naslov teme doktorske disertacije je
Enhanced Station-Keeping Analysis in Early Design Stage of Offshore Vessels
(Unaprijeđenje održavanja pozicije pomorskog objekta u ranoj fazi projekta).
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić – članica
3. Doc. dr. sc. Dunja Legović – članica
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing.
mech.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije pristupnika Andreja Borića, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr.
sc. Tomaž Pepelnjak (predsjednik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija), izv. prof. dr.
sc. Zoran Jurković (član) i prof. dr. sc. Pero Raos (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku) utvrđuje se da pristupnik Andrej Borić, mag. ing. mech.,
ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Analiza tehnoloških parametara i deformacija polimernih nanokompozitnih ploča
tijekom inkrementalnog oblikovanja u jednoj točki.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Tomaža Pepelnjaka (Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani, Slovenija), a komentorom izv. prof. dr. sc. Zorana Jurkovića.
4.5. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnice:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni obrasci Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnicu Maju Marković, mag. ing. i Venesu Stanić, mag. ing.
4.5.1. Maju Marković, mag. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti mentora izv. prof. dr. sc. Zorana Jurkovića imenuje se prof. dr. sc. Duška
Pavletića komentorom doktorske disertacije Maje Marković, mag. ing. mech.
4.5.2. Venesu Stanić, mag. ing.
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Marka Hadjinu mentorom, a
izv. prof. dr. sc. Tina Matulju komentorom doktorske disertacije Venese Stanić, mag. ing., zbog odlaska
u mirovinu dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Nikše Fafandjela.
4.6. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 5.) Raspisivanje natječaja za izbor na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja) za rad u Računalnom centru.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog za raspisivanje natječaja, temeljem
suglasnosti Sveučilišta u Rijeci, za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga predsjednika Povjerenstva za informatičku djelatnost izv. prof. dr. sc. Ivana
Štajduhara te dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za raspisivanje javnog natječaja radi provedbe
postupka izbora, raspisat će se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik
(u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s nepunim
radnim vremenom od 50%, za rad u Računalnom centru.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić - član
3. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga - član

Ad 6.) Prijedlog Samoanalize Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije
kojega provodi AZVO sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u 2018.
Tehnički fakultet uključen je u Plan reakreditacije visokih učilišta u 2018. kojega provodi AZVO. U tu
svrhu bilo je potrebno izraditi Samoanalizu koja je članovima Vijeća dostavljena putem share-pointa.
U njezinu su izradu bili uključeni gotovo svi djelatnici Fakulteta, kojima se Dekanica ovim putem
zahvalila. Nakon usvajanja, Samoanaliza ide na prijevod, a hrvatsku i englesku varijantu treba dostaviti
AZVO-u do 13. travnja 2018. Posjet Stručnog povjerenstva biti će od 14. do 18. svibnja 2018.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (jedan protiv) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se izvješće o Samoanalizi Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u postupku reakreditacije
kojega provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta
u 2018. godini.

Ad 7.) Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je Vijeće da je na 10. sjednici Fakultetskoga vijeća u
ak. god. 2016./17., održanoj 20. srpnja 2017., najavila inicijativu Sveučilišta u Rijeci o donošenju
Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika. Tekst Pravilnika i obavijest o otvorenoj
javnoj raspravi svi nastavnici našega fakulteta dobili su e-mailom. Pravilnik je usvojen na 9. sjednici
Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 23. siječnja 2018., a stupio je na snagu 1. veljače 2018. Sukladno
čl. 34. Pravilnika Dekanica je predložila njegovo usvajanje. U raspravu su se uključili izv. prof. dr. sc.
Miroslav Joler, dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, prof. dr. sc. Tonči Mikac, prof. dr. sc. Roko
Dejhalla i izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo

10

ODLUKU
1. Prihvaća se Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci
donijet na 9. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 23. siječnja 2018., KLASA: 011-01/1801/03, URBROJ: 2170-57-01-18-1, a koji je stupio na snagu 1. veljače 2018., te će se njegove
odredbe primjenjivati na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Dodatka Etičkom kodeksu
Sveučilišta u Rijeci kojim se određuje djelokrug rada Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci i Etičkog
povjerenstva Tehničkog fakulteta u Rijeci.
3. Predmetni će se Pravilnik, uz ovu Odluku, objaviti na internetskoj stranici Fakulteta i
predstavlja opći akt Fakulteta.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Fakulteta.

Ad 8.) Prijedlog članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike i njihovih zamjenika.
Nastavno na prethodnu točku dnevnoga reda, a sukladno čl. 12. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
nastavnika i suradnika, Dekanica je iznijela prijedlog članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i
suradnike. Nakon rasprave u koju su se uključili prof. dr. sc. Roberto Žigulić i prof. dr. sc. Saša Zelenika,
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuju se članovi Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike i njihovi zamjenici iz redova
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i iz redova suradnika:
1. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović – predsjednica
Prof. dr. sc. Nino Stojković – zamjenik
2. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić – član
Doc. dr. sc. Anton Turk – zamjenik
3. Asistent Diego Sušanj – član
Asistent Vedran Medica-Viola – zamjenik
Mandat članova Povjerenstva i njihovih zamjenika traje tri godine.

Ad 9.) Razno.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić iznijela je članovima Vijeća nekoliko informacija sa sjednica
Senata Sveučilišta u Rijeci:
13. veljače 2018. održana je izvanredna sjednica Senata na kojoj je, u radnom posjetu, prisustvovala
ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i delegacija iz MZO-a. Ministrica je
obavijestila je da u državnom proračunu osigurano 7.000.000 kuna za poticanje prijava na europske
projekte te najavila povećanje obračunskih koeficijenata.
20. veljače 2018. održana je redovita sjednica Senata. Senat je dao suglasnost Rektorici za raspisivanje
Natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih potpora mladim istraživačima u statusu
poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenog suradnika. Na Savjetu za znanost Sveučilišta u Rijeci
raspravljat će se o minimalnim kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim
studijima. Usvojena je Odluka o izmjenama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave
Sveučilišta u Rijeci. Sukladno navedenome, naziv našega fakulteta glasi: Sveučilište u Rijeci, Tehnički
fakultet, a kratica je RITEH. Sukladno navedenome predstoji nam izmjena svih dokumenata. Tekst
prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci stavljen je na
javnu raspravu, koja je otvorena do 23. ožujka 2018.
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Također, dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić obavijestila je članove Vijeća da smo dobili dopusnicu
za izvođenje poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Računarstvo.
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je o obvezi održavanja vježbe
evakuacije i spašavanja, a vezano za provođenje odredaba Pravilnika o zaštiti na radu.
Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović iznijela je nekoliko informacija vezanih za
internacionalizaciju studija.
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler obavijestio je da će MatLab biti prebačen na novi server o čemu će biti
proslijeđena obavijest putem e-maila.
Tajnik Alumni kluba našega fakulteta doc. dr. sc. Vedran Kirinčić pozvao je članove Vijeća na sastanak
koji će biti održan 28. veljače 2018.

Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 13:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1

TABLICA DOPUNE POVJERAVANJA ODRŽAVANJA NASTAVE
U LJETNOM SEMESTRU AK. GOD. 2017./18.
(na CD-u)

