
 

 

 1 

Sveučilište u Rijeci   
TEHNIČKI FAKULTET  
Fakultetsko vijeće                                                       
  
KLASA: 900-01/22-01/12 
URBROJ: 2170-57-01-22-3 
Rijeka, 14. prosinca 2022. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2022./23., održane 
elektroničkim putem. Glasovanje je bilo omogućeno u razdoblju od ponedjeljka 12. prosinca 2022. u 14 
sati do srijede 14. prosinca 2022. u 12 sati. 
 
 
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:        

 
1. Dekan prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
2. Prodekan izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga 
3. Prodekan prof. dr. sc. Domagoj Lanc 
4. Prodekan prof. dr. sc. Zoran Jurković 
5. Pomoćnica dekana izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza 
6. Prof. dr. sc. Sanjin Braut 
7. Prof. dr. sc. Neven Bulić 
8. Prof. dr. sc. Goran Cukor 
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija  
10. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic 
11. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla 
12. Prof. dr. sc. Siniša Družeta 
13. Prof. dr. sc. Dubravko Franković 
14. Prof. dr. sc. Marina Franulović 
15. Prof. dr. sc. Vera Gradišnik  
16. Prof. dr. sc. Marko Hadjina 
17. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić 
18. Prof. dr. sc. Kristijan Lenac 
19. Prof. dr. sc. Kristian Lenić 
20. Prof. dr. sc. Neven Lovrin  
21. Prof. dr. sc. Tin Matulja 
22. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić 
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković 
24. Prof. dr. sc. Duško Pavletić 
25. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić  
26. Prof. dr. sc. Tomislav Senčić 
27. Prof. dr. sc. Nino Stojković 
28. Prof. dr. sc. Viktor Sučić 
29. Prof. dr. sc. Jerko Škifić 
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30. Prof. dr. sc. Ivan Štajduhar 
31. Prof. dr. sc. Mladen Tomić 
32. Prof. dr. sc. Anica Trp 
33. Prof. dr. sc. Goran Turkalj 
34. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić 
35. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić 
36. Prof. dr. sc. Albert Zamarin 
37. Prof. dr. sc.  Saša Zelenika  
38. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić 
39. Izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić 
40. Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić    
41. Izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček 
42. Izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić 
43. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar 
44. Izv. prof. dr. sc. Goran Gregov 
45. Izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić 
46. Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić 
47. Izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić 
48. Izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak  
49. Izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar 
50. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha  
51. Izv. prof. dr. sc. Anton Turk 
52. Izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan 
53. Izv. prof. dr. sc. Samir Žic 
54. Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf 
55. Doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško 
56. Doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
57. Doc. dr. sc. Boris Delač 
58. Doc. dr. sc. Matej Fonović 
59. Doc. dr. sc. David Ištoković 
60. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar 
61. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski 
62. Doc. dr. sc. Dunja Legović 
63. Doc. dr. sc. Tea Marohnić 
64. Doc. dr. sc. Goran Mauša 
65. Doc. dr. sc. Rene Prenc 
66. Doc. dr. sc. Loredana Simčić  
67. Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak 
68. Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić 
69. Doc. dr. sc. Ivan Volarić 
70. Mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. 
71. Asist. Valentino Marković  
72. Lovorka Malinić 
73. Marta Alvir, mag. ing. 
74. Lana Miličević  
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  GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:    
 

1. Prof. dr. sc. Robert Basan 
2. Prof. dr. sc. Zlatan Car                 
3. Prof. dr. sc. Zoran Čarija 
4. Prof. dr. sc. Miroslav Joler 
5. Prof. dr. sc.  Mladen Perinić 
6. Prof. dr. sc. Saša Sladić 
7. Prof. dr. sc. Alfredo Višković 
8. Izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich 
9. Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić 
10. Izv. prof. dr. sc. Kristina Marković 
11. Izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević  
12. Doc. dr. sc. Viktor Dragičević 
13. Boris Gašparović, mag. ing. 
14. Sandi Baressi Šegota, mag. ing. 
15. Arian Skoki, mag. ing.  
16. Daniel Štifanić, mag. ing. 
17. Luka Bajić 
18. Antonio Barišić 
19. Ivan Buterin  
20. Arian Čarapina 
21. Darijan Jelušić 
22. Tina Mlinarić 
23. Romario Novak     
24. Eugen Šegota 
25. David Petrović 

 
 
Sjednica je imala sljedeći  
 

d n e v n i   r e d: 
 

1. Donošenje odluke o izmjeni naziva studijskih programa te akademskih odnosno stručnih naziva u 
skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 

 
 
Temeljem dopisa Sveučilišta u Rijeci od 28. studenog 2022., s rokom dostave odluke do 14. prosinca 2022., 
bilo je potrebno održati izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća na kojoj bi se donijela odluka o izmjeni 
naziva studijskih programa te akademskih odnosno stručnih naziva u skladu sa Zakonom o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
 
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen dopis prorektorice za studije, studente i osiguravanje 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marte Žuvić, dopis predstojnika Zavoda za brodogradnju i 
inženjerstvo morske tehnologije prof. dr. sc. Marka Hadjine o prijedlogu promjene naziva studija 
brodogradnje te prijedlog odluke o izmjeni naziva studijskih programa te akademskih odnosno stručnih 
naziva u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
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Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
 

o izmjeni naziva studija te akademskih odnosno stručnih naziva u skladu sa  
Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) 

 
I.  
 

Mijenjaju se postojeći nazivi studija te akademski odnosno stručni nazivi i njihove kratice u 
izmijenjene, kako slijedi: 
 

Šifra 
studijskog 
programa 

u 
Upisniku 
studijskih 
programa 

Postojeći 
puni naziv 
studijskog 
programa 

Postojeći 
akademski / 
stručni naziv 

Kratica 
postojećeg 
akademsko

g / 
stručnog 

naziva 

Izmijenjeni 
naziv studijskog 
programa 

Izmijenjeni 
akademski / 
stručni naziv 

Izmijenjen
a kratica 

akademsk
og 

/stručnog 
naziva 

78 

Preddiplomsk
i sveučilišni 
studij 
strojarstva 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
strojarstva 

univ. bacc. 
ing. mech.  

Sveučilišni 
prijediplomski 
studij 
strojarstva 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
strojarstva 

univ. bacc. 
ing. mech.  

50 

Preddiplomsk
i sveučilišni 
studij 
brodogradnje 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
brodogradnje 

univ. bacc. 
ing. nav. 

arch.  

Sveučilišni 
prijediplomski 
studij 
brodogradnje i 
morske 
tehnologije 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
brodogradnje 

univ. bacc. 
ing. nav. 

arch.  

3 

Preddiplomsk
i sveučilišni 
studij 
elektrotehnik
e 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
elektrotehnike 

univ. bacc. 
ing. el.  

Sveučilišni 
prijediplomski 
studij 
elektrotehnike 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
elektrotehnike 

univ. bacc. 
ing. el.  

1705 

Preddiplomsk
i sveučilišni 
studij 
računarstva 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
računarstva 

univ. bacc. 
ing. comp.  

Sveučilišni 
prijediplomski 
studij 
računarstva 

Sveučilišni/a 
prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
računarstva 

univ. bacc. 
ing. comp.  

991 
Preddiplomsk
i stručni studij 
strojarstva 

Stručni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
strojarstva 

bacc. ing. 
mech.  

Stručni 
prijediplomski 
studij 
strojarstva 

Prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
strojarstva 

bacc. ing. 
mech.  
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970 
Preddiplomsk
i stručni studij 
brodogradnje 

Stručni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
brodogradnje 

bacc. ing. 
nav. arch.  

Stručni 
prijediplomski 
studij 
brodogradnje i 
morske 
tehnologije 

Prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
brodogradnje 

bacc. ing. 
nav. arch.  

974 

Preddiplomsk
i stručni studij 
elektrotehnik
e 

Stručni/a 
prvostupnik/ic
a 
(baccalearus/a
) inženjer/ka 
elektrotehnike 

bacc. ing. 
el.  

Stručni 
prijediplomski 
studij 
elektrotehnike 

Prvostupnik/ica 
(baccalearus/a) 

inženjer/ka 
elektrotehnike 

bacc. ing. 
el.  

400 

Diplomski 
sveučilišni 
studij 
strojarstva 

Magistar/ra 
inženjer/ka 
strojarstva 

mag. ing. 
mech.  

Sveučilišni 
diplomski studij 
strojarstva 

Sveučilišni/a 
magistar/ra 
inženjer/ka 
strojarstva 

univ. mag. 
ing. mech.  

371 

Diplomski 
sveučilišni 
studij 
brodogradnje 

Magistar/ra 
inženjer/ka 
brodogradnje 

mag. ing. 
nav. arch.  

Sveučilišni 
diplomski studij 
brodogradnje i 
morske 
tehnologije 

Sveučilišni/a 
magistar/ra 
inženjer/ka 

brodogradnje 

univ. mag. 
ing. nav. 

arch.  

374 

Diplomski 
sveučilišni 
studij 
elektrotehnik
e 

Magistar/ra 
inženjer/ka 
elektrotehnike mag. ing. el.  

Sveučilišni 
diplomski studij 
elektrotehnike 

Sveučilišni/a 
magistar/ra 
inženjer/ka 

elektrotehnike 
univ. mag. 

ing. el.  

1939 

Diplomski 
sveučilišni 
studij 
računarstva 

Magistar/ra 
inženjer/ka 
računarstva 

mag. ing. 
comp.  

Sveučilišni 
diplomski studij 
računarstva 

Sveučilišni/a 
magistar/ra 
inženjer/ka 
računarstva 

univ. mag. 
ing. comp.  

683 

Poslijediplom
ski doktorski 
studij iz 
područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Strojarstva, 
Brodogradnje
, Temeljnih 
tehničkih 
znanosti i 
Interdisciplin
arnih 
tehničkih 
znanosti 

Doktor/ica 
znanosti iz 
znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  

Doktorski studij 
iz područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Strojarstva, 
Brodogradnje, 
Temeljnih 
tehničkih 
znanosti i 
Interdisciplinarn
ih tehničkih 
znanosti 

Doktor/ica 
znanosti iz 

znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  
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1963 

Poslijediplom
ski doktorski 
studij iz 
područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Elektrotehnik
e 

Doktor/ica 
znanosti iz 
znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  

Doktorski studij 
iz područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Elektrotehnike 

Doktor/ica 
znanosti iz 

znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  

2409 

Poslijediplom
ski doktorski 
studij iz 
područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Računarstva 

Doktor/ica 
znanosti iz 
znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  

Doktorski studij 
iz područja 
Tehničkih 
znanosti polja 
Računarstva 

Doktor/ica 
znanosti iz 

znanstvenog 
područja 
tehničkih 
znanosti 

dr. sc.  

 
 

II.  
 

Po stupanju na snagu ove Odluke o usklađivanju naziva studija i akademskih naziva, izdavat će se 
diplome o završetku studija s usklađenim akademskim nazivima odnosno stručnim nazivima.  

 
 

III.  
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
Odluka će biti upućena Ministarstvu znanosti i obrazovanja, objedinjeno putem Sveučilišta u Rijeci. U 
međuvremenu smo dobili obavijest Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci o tome da 
Ministarstvo, zbog brojnih upita koje prima u vezi s usklađivanjem naziva studijskih programa i naziva 
akademskih odnosno stručnih naziva, planira početkom siječnja visokim učilištima dostaviti uputu o 
usklađivanju odredbi o studiju. Ako predmetna Odluka bude u skladu s uputama Ministarstva, neće biti 
potrebno donositi novu. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                                                                                        
Sanja Prpić, dipl. oec.      
 
 
                                                                            
                                                                                                                                       Dekan 
                                                          v.r. 
          Prof. dr. sc. Lado Kranjčević 
 
 
 
 
 


