Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/16-01/10
URBROJ: 2170-57-01-16-20
Rijeka, 28. listopada 2016.

ZAPISNIK
s 1. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane
28. listopada 2016., 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. Neven Bulić
Pomoćnik dekanice doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
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Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
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. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
V. asist. dr. sc. Samir Žic
Lenka Štajduhar, oec.
Diego Sušanj
Damjan Banić
Sandra Kvaternik
Natalija Vitali
Šimun Rogoznica
Denis Mijolović
Marko Mesarić
Ivan Golik
Endi Miletić
Franko Hržić
Domagoj Poljančić
Dino Ilić

NISU PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical
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9.
10.
11.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Lovro Štic
Marin Smilović
Ivana Gašpert
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Dekanica je izvršila verifikaciju članstva za nove članove Vijeća, a oni su:
- docenti dr. sc.: Igor Bonefačić, Dražen Brščić, Ozren Bukovac, Sanjin Kršćanski, Dunja Legović, Igor
Pešić, Loredana Simčić, Sunčana Smokvina Hanza, Goranka Štimac Rončević, Sanjin Troha, Tomislav
Žic;
- predstavnik nastavnika u nastavnim zvanjima: dr. sc. Ivan Dražić, v. pred. (zamjenica mr. sc. Elisa
Velčić-Janjetić, v. pred.);
- predstavnici asistenata koji nisu upisani na poslijediplomske studije na našem fakultetu te viših
asistenata-poslijedoktoranada: poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević (zamjenik:
poslijedoktorand dr. sc. Neven Munjas) i v. asist. dr. sc. Samir Žic (zamjenik: poslijedoktorand dr. sc.
Vedran Mrzljak);
- predstavnica zaposlenika: Lenka Štajduhar, oec.;
- predstavnici studenata sveučilišnih poslijediplomskih studija imenovani od strane Studentskog zbora:
Diego Sušanj (zamjenik Luka Vretenar), Damjan Banić (zamjenik Fran Torbarina), Sandra Kvaternik
(zamjenik Mateo Kirinčić), Natalija Vitali (zamjenica Maja Forempoher Škuver) i Lovro Štic (zamjenik
Andrej Borić);
- predstavnici studenata sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija imenovani od strane
Studentskog zbora: Šimun Rogoznica (zamjenik Antonio Mogorović), Denis Mijolović (zamjenik Bastian
Baltazar Bavdek), Marko Mesarić (zamjenik Grigor Dumbović), Ivan Golik (zamjenik Filip Hozjan), Marin
Smilović (zamjenik Luka Bandov), Endi Miletić (zamjenik Dino Negovanović), Franko Hržić (zamjenik
Gordan Nekić), Domagoj Poljančić (zamjenik Enzo Licul), Ivana Gašpert (zamjenica Teodora Milošević)
i Ivana Žužić (zamjenik Dino Ilić).
Članovi Vijeća čestitali su im pljeskom.
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Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 12. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. rujna 2016.*
2. Izvješće Dekana za mjesec rujan 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 21. listopada 2016.*
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Stefan Ivić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent. *
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Igor Wolf, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto
docent.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Prolaznosti u ak. god. 2015./2016.*
3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2015./2016.*
3.6. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2017./2018.*
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 21. listopada 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Roberta Žigulića.
4.1.2. dr. sc. Igora Wolfa.
4.1.3. dr. sc. Mateja Fonovića.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Kristinu Marković.*
4.2.2. dr. sc. Branimira Rončevića.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića, mr. rač.
i inf. *
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Volarića, mag.
ing. el.*
4.6. Poništavanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.
4.7. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.
4.8. Promjena mentora doktorske disertacije za:
4.8.1. Nikolu Anđelića, mag. ing. mech.
4.8.2. Sebastijana Blaževića, mag. ing. mech., mag. ing. el.
4.8.3. Marka Šrajbeka, mag. ing. mech.
4.9. Razno.
5. Imenovanje članova povjerenstava i Odbora za kvalitetu iz redova Studentskog zbora za mandatno
razdoblje ak. god. 2016./17.-2018./19.*
6. Razno.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. rujna 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik s 12. sjednice Fakultetskog vijeća održane
29. rujna 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec rujan 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec rujan 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice održane 21. listopada 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 1. sjednice
održane 21. listopada 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbor u zvanje:
3.1.1. dr. sc. Stefan Ivić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Na share-portal je postavljeno Izvješće Povjerenstava 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. Siniša Družeta, izv.
prof. dr. sc. Lado Kranjčević i prof. dr. sc. Zdravko Virag (FSB, Zagreb) te se izabire dr. sc. Stefana Ivića,
dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida.
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. dr. sc. Igor Wolf, dipl. ing. strojarstva, reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto
docent.
Na share-portal je postavljeno Izvješće Povjerenstava 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. Anica Trp, prof. dr. sc.
Kristian Lenić i prof. dr. sc. Igor Balen (FSB, Zagreb) vrši se reizbor dr. sc. Igora Wolfa, dipl. ing.
strojarstva na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
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znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za
termodinamiku i energetiku.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu iznijela 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 Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo, za rad na Zavodu za
industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
3. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
3.4. Prolaznosti u ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su, putem share-portala, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ak. god.
2015./16.
3.5. Prijedlog nagrađivanja studenata za postignuti uspjeh u ak. god. 2015./2016.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o nagrađivanju najboljih studenata u ak. god.
2015./16. čiji je popis dostavljen članovima Vijeća putem share-portala.
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Livio Šušnjić i prof. dr. sc. Anica Trp.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu o nagrađivanju najboljih studenata za postignuti uspjeh
u ak. god. 2015./16., sukladno odredbama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima.
Popis nagrađenih studenata dan je u prilogu odluke i njezin je sastavni dio.
Popis nagrađenih studenata u ak. god. 2015./16. dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio
(Prilog 1).
3.6. Uvjeti upisa i upisne kvote za ak. god. 2017./2018.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljeni prijedlozi upisnih kvota za ak. god. 2017./18.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju uvjeti upisa za ak. god. 2017./18. pri čemu
oni ostaju nepromijenjeni u odnosu na ovu akademsku godinu te upisne kvote prema priloženoj tablici.
Tablica upisnih kvota dana je u prilogu odluke i njezin je sastavni dio.
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Tablica upisnih kvota za ak. god. 2017./18. dana je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog
2).
3.7. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 1. sjednice održane 21. listopada
2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 1. sjednice održane 21. listopada 2016. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Roberta Žigulića;
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje za prof. dr. sc. Roberta Žigulića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za tehničku mehaniku za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor prof. dr. sc. Roberta Žigulića u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo..
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Turkalj - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić – 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. Igora Wolfa;
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje za doc. dr. sc. Igora Wolfa.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za termodinamiku i energetiku za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor doc. dr. sc. Igora Wolfa 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. Anica Trp - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić – član
3. Prof. dr. sc. Antun Galović – član (FSB, Zagreb)
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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.
4.1.3. dr. sc. Mateja Fonovića.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Mateja Fonovića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za materijale za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Mateja Fonovića (Continental AG, Hannover, Njemačka) u znanstveno
zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne
tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac – član
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža – 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 za:
4.2.1. dr. sc. Kristinu Marković;
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Kristinu Marković.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika (predsjednik), prof. dr.
sc. Nenad D. Pavlović (član, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija) i izv. prof. dr. sc. Marina
Franulović (član) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Kristinu Marković izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Branimira Rončevića.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Branimira Rončevića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Boris Obsieger (predsjednik), doc. dr.
sc. Krešimir Vučković (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) i doc. dr. sc.
Goran Gregov (član) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
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Branimira Rončevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Marijana Cukrova, mag. ing. te doktorska disertacija. Komentor prof. dr. sc.
Tomislav Mrakovčić ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom
doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio 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: doc. dr. sc. Tomislav Senčić
(predsjednik), izv. prof. dr. sc. Alen Jugović (mentor, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci),
prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (komentor), prof. dr. sc. Natalija Kavran (članica, Fakultet
prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu) i doc. dr. sc. Vlado Frančić (član, Pomorski
fakultet, Sveučilište u Rijeci) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika
Marijana Cukrova, mag. ing. pp. naut. pod naslovom Modeli implementacije sustava
morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša.
Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Alen Jugović – mentor (Pomorski fakultet, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – komentor
4. Prof. dr. sc. Natalija Kavran – članica (Fakultet prometnih znanosti, Zagreb)
5. Doc. dr. sc. Vlado Frančić – član (Pomorski fakultet, Rijeka)
Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 18. studenog 2016. u 11:00 sati u
učionici U1.
Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Igora Bonefačića.

4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Adnana Ramakića, mr. rač.
i inf.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen obrazac Prijava teme doktorskog rada za
pristupnika Adnana Ramakića, mr. rač. i inf.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije pristupnika
Adnana Ramakića, mr. rač. i inf. Naslov teme doktorske disertacije je
Identifikacija osoba sa RGB-dubinskim kamerama.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić – predsjednik
2. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar – član
3. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – član
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4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Volarića, mag.
ing. el.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije za pristupnika Ivana Volarića, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Viktor Sučić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić (član) i doc. dr. sc. Jonatan Lerga (član)
utvrđuje se da pristupnik Ivan Volarić, mag. ing. el., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu
doktorske disertacije pod naslovom
Poboljšanje koncentracije signala u vremensko-frekvencijskoj domeni primjenom
adaptivnog komprimiranog uzorkovanja.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Viktora Sučića.
4.6. Poništavanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o poništavanju natječaja za izbor
doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine
Franulović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost poništava se javni natječaj za
izbor jednog doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc.
Marine Franulović, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Razvoj
evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva, voditeljice izv. prof. dr. sc. Marine
Franulović.
4.7. Raspisivanje natječaja za izbor doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju natječaja za izbor
doktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine
Franulović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem rezultata natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora
znanosti“ i dopisa izv. prof. dr. sc. Marine Franulović, raspisat će se javni natječaj za izbor jednoga
doktoranda, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Franulović, u suradničko zvanje i na radno
mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost,
pod nazivom Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva, voditeljica
kojeg je izv. prof. dr. sc. Marina Franulović.

10

Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović - predsjednica
2. Prof. dr. sc. Božidar Križan - član
3. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan – član
4.8. Promjena mentora doktorske disertacije za:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o promjenim mentora za:
4.8.1. Nikolu Anđelića, mag. ing. mech.;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora i komentora imenuje se prof. dr. sc. Marka Čanađiju i prof.
dr. sc. Zlatana Cara mentorima doktorske disertacije Nikole Anđelića, mag. ing. mech. umjesto
dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Roberta Žigulića i komentora prof. dr. sc. Marka Čanađije.
4.8.2. Sebastijana Blaževića, mag. ing. mech., mag. ing. el.;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića i prof. dr. sc.
Zlatana Cara mentorima doktorske disertacije Sebastijana Blaževića, mag. ing. mech., mag. ing. el.
umjesto dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića.
4.8.3. Marka Šrajbeka, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Ladu Kranjčevića mentorom
doktorske disertacije Marka Šrajbeka, mag. ing. mech. umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc.
Duška Pavletića.
4.9. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 5.) Imenovanje članova povjerenstava i Odbora za kvalitetu iz redova Studentskog zbora za
mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.-2018./19.
Na share-portal je postavljen prijedlog Studentskog zbora našega fakulteta o imenovanju novih članova
povjerenstva i Odbora za kvalitetu iz redova Studentskog zbora, kako slijedi:
Povjerenstvo za nastavu: Marko Mesarić
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju: Ivana Gašpert
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu: Grigor Dumbović
Povjerenstvo za informatičku djelatnost: Franko Hržić
Povjerenstvo za web stranice: Gordan Nekić
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Etičko povjerenstvo: Endi Miletić
Stegovno povjerenstvo za studente: Franko Hržić (zamjenik Gordan Nekić)
Žalbeno stegovno povjerenstvo za studente: Ivan Golik (zamjenik Marin Smilović)
Odbor za kvalitetu: Denis Mijolović

Ad 6.) Razno.
Dekanica je obavijestila članove Vijeća o sljedećem:
- 26. listopada 2016. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je dodjela odličja i zahvalnica sportašima
Unisport lige 2015.-2016. Članovi Vijeća nagradili su pljekom sportaše našega fakulteta koji su osvojili
titutlu najuspješnijeg fakulteta u muškoj i ukupnoj konkurenciji, najuspješnijeg sportaša i
najuspješnijeg voditelja Unisport lige 2015.-2016.;
- 7. listopada 2016. održana je 48. jedriličarska regata Barcolana 2016. u akvatoriju tršćanskog zaljeva
u sklopu koje je posada našega fakulteta osvojila 3. mjesto u monotipskom jedriličarskom natjecanju
Fincantieri cup 2016. Posadu su sačinjavali: doc. dr. sc. Dubravko Franković, doc. dr. sc. Tomislav Senčić,
student Luka Jedretić i Marko Šestan. Članovi Vijeća nagradili su ih pljeskom;
- svečana sjednica Fakultetskoga vijeća, povodom obilježavanja 56. obljetnice Fakulteta, bit će održana
11. studenog 2016. u 11:00 sati;
- lanci napredovanja bit će jedna od točaka dnevnoga reda sljedeće redovite sjednice Vijeća;
- dobili smo dopis Sveučilišta u Rijeci o nelegalnom korištenju softwarea Solidcam o čemu je detaljnije
izvijestio prorektor za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Zlatan Car;
- otvoren je natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za
kalendarsku godinu 2015.;
- dobili smo rezultate Reakreditacije sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija našega
fakulteta koji su ocijenjeni visokom ocjenom, uz potrebu određenih poboljšanja;
- 26. listopada 2016. održana je sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su usvojeni standardi
vrednovanja radnog vremena, a Dekanica je zamolila djelatnike da kontinuirano ažuriraju svoje
portfelje;
- na Natječaj za dodjelu sredstava potpora znanstvenim istraživanjima za 2016. istraživačima u statusu
docenta ili znanstvenih suradnika, kojega je raspisalo Sveučilište u Rijeci, pristigle su 104 valjane
prijave;
- vezano za uplaćivanje 3% od prihoda Fakulteta Sveučilištu u Rijeci novost je to da će i od sponzorstva
i prihoda od kotizacija pri organizaciji simpozija trebati uplaćivati 3% Sveučilištu u Rijeci;
- voditelj Tehničke službe gosp. Nevio Poniš nalazi se na bolovanju, a mijenja ga gosp. Goran Bakotić;
- nabava informatičke opreme vršit će se jednom mjesečno (svakog 15. u mjesecu).
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Mentor Riteh Racing Teama prof. dr. sc. Sanjin Braut obavijestio je da će sljedeći petak biti organizirana
dodjela zahvalnica sponzorima RRT-a i predstavljanje novog bolida te je pozvao sve prisutne da se
pridruže svečanosti.
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je o problemima na nastavi
pojednih predmeta gdje studenti mobitelima ometaju rad projektora uz napomenu da bi za takvo
ponašanje mogli snositi ozbiljne posljedice.

Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:40 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1
POPIS NAGRAĐENIH STUDENATA ZA POSTIGNUTI USPJEH
U AK. GOD. 2015./16.

PRIJEDLOG ZA NAGRAĐIVANJE STUDENATA ZA POSTIGNUTI USPJEH
U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

1. Preddiplomski sveučilišni studij

Studij

God.

Strojarstvo

Ime i prezime

Prosjek usvojenosti
znanja, vještina i
kompetencija
godine

studija

ECTS

1.

Dean Lakošeljac

94%

94%

60

2.

Martin Zlatić

87%

86%

120

1.

-

60

2.

-

120

1.

Matteo Samsa

90%

90%

60

2.

Viktor Gruičić

82%

80%

120

1.

Marko Njirjak

94%

94%

60

2.

Dino Ilić

91%

90%

120

Brodogradnja

Elektrotehnika

Računarstvo

2. Sveučilišni prvostupnici inženjeri

Studij

Ime i prezime

Prosjek
usvojenosti
znanja,
vještina i
kompetencija

Strojarstvo

Ante Sikirica

91%

Brodogradnja

Darin Majnarić

74%

Elektrotehnika

Korino Bogović

90%

Računarstvo

Igor Pejić

94%

3. Diplomski sveučilišni studij

Studij

God.

Ime i prezime

Prosjek usvojenosti
znanja, vještina i
kompetencija
godine

studija

ECTS

Strojarstvo

1.

Fran Ledić

98%

98%

60

Brodogradnja

1.

Mihovil Tomašić

86%

86%

60

Elektrotehnika

1.

Nikola Lopac

99%

99%

60

Računarstvo

1.

Franko Hržić

97%

97%

60

4. Magistri inženjeri

Studij

Ime i prezime

Prosjek
usvojenosti
znanja,
vještina i
kompetencija

Strojarstvo

Stjepan Piličić

95%

Brodogradnja

Lucija Bujan

92%

Elektrotehnika

Ivan Jurković

92%

Računarstvo

Ana Vranković

87%

5. Preddiplomski stručni studij

Studij

God.

Strojarstvo

Ime i prezime

Prosjek usvojenosti
znanja, vještina i
kompetencija
godine

studija

ECTS

1.

Igor Zoretić

78%

78%

60

2.

Darko Pavlović

88%

88%

120

1.

-

60

2.

-

120

1.

Renato Lukarić

85%

85%

60

2.

Robert Švaco

78%

76%

120

Brodogradnja

Elektrotehnika

6. Stručni prvostupnici inženjeri

Studij

Ime i prezime

Strojarstvo

-

Brodogradnja

-

Elektrotehnika

-

Prosjek
usvojenosti
znanja,
vještina i
kompetencija

PRILOG 2
UPISNE KVOTE ZA AK. GOD. 2016./17.

Ak. god. 2017./18.
Upisne kvote

*

*
*

*

Redoviti studenti
Uz
potpunu
Stranci
subvenciju

Ak. god. 2016./17.
Redoviti studenti

Izvanredni
studenti

Ukupno

Uz potpunu
subvenciju

Stranci

Izvanredni
studenti

Ukupno

Preddiplomski
sveučilišni studij
strojarstva

140

3

0

143

140

3

0

143

Preddiplomski
sveučilišni studij
brodogradnje

45

2

0

47

45

2

0

47

Preddiplomski
sveučilišni studij
elektrotehnike

100

3

0

103

100

3

0

103

Preddiplomski
sveučilišni studij
računarstva

50

2

0

52

50

2

0

52

Diplomski
sveučilišni studij
strojarstva

110

2

10

122

110

2

10

122

30

2

5

37

30

2

5

37

70

2

10

82

70

2

10

82

45

2

5

52

45

2

5

52

45

0

10

55

45

0

10

55

15

0

10

25

15

0

10

25

40

0

10

50

40

0

10

50

Diplomski
sveučilišni studij
brodogradnje
Diplomski
sveučilišni studij
elektrotehnike
Diplomski
sveučilišni studij
računarstva
Preddiplomski
stručni studij
strojarstva
Preddiplomski
stručni studij
brodogradnje
Preddiplomski
stručni studij
elektrotehnike

Preddiplomski
sveučilišni i
stručni studiji

435

475

435

475

Diplomski
sveučilišni studiji

255

293

255

293

Ukupno svi
studiji

690

768

690

768

