Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/14‐01/10
URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐20
Rijeka, 27. studenog 2014.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane 27.
studenog 2014., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
PRISUTNI:
1. Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
2. Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
3. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
4. Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
6. Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
7. Prof. dr. sc. Goran Cukor
8. Prof. dr. sc. Bruno Čalić
9. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
10. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
11. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
12. Prof. dr. sc. Bernard Franković
13. Prof. dr. sc. Božidar Križan
14. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
15. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
16. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
17. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
18. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
19. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
20. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
21. Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
22. Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
23. Prof. dr. sc. Luka Sopta
24. Prof. dr. sc. Nino Stojković
25. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
26. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
27. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
28. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
29. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
30. Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
31. Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
32. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Robert Basan
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Mr. sc. Marijana Živić‐Đurović, v. pred., predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Žarko Burić, mag. ing., predstavnik zaposlenika
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Nikola Anđelić, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Maja Forempoher‐Škuver, dipl.ing., predstavnica studenata poslijediplomskih studija
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Diego Sušanj
Petar Topljak
Teodora Milošević
Šimun Rogoznica
Filip Zorić
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike

NISU BILI PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić
3. Prof. dr. sc. Zlatan Car
4. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
5. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
6. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
7. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
8. Prof. dr. sc. Senka Maćešić
9. Prof. dr. sc. Zoran Mrša
10. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
11. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
12. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
13. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
14. Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
15. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
16. Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
17. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
18. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
19. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
20. Doc. dr. sc. Marino Brčić
21. Doc. dr. sc. Siniša Družeta
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Matej Raguzin

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Sukladno Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća Dekan je verificirao članstvo predstavnika Studentskog
zbora: Ivane Hreljac i zamjenika Marija Novaka, Petra Topljaka i zamjenika Stefana Josipa Španičeka,
Teodore Milošević i zamjenice Ene Badžek, Šimuna Rogoznice i zamjenika Damjana Bogdanovića, Mateja
Raguzina i zamjenika Luke Pejakovića, Franka Hržića zamjenika člana Diega Sušnja, Filipa Zorića
zamjenika člana Emila Rubinića, Katarine Kapš zamjenice članice Ljubice Pavlović te predstavnika
studenata poslijediplomskog studija Nikole Anđelića i zamjenika Marka Perčića i Maje Forempoher‐
Škuver sa zamjenicom Gracielom Šterpin.
Dekan je najavio dolazak rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina na današnju sjednicu
Fakultetskog vijeća u svezi s točkom 8. dnevnoga reda ‐ Tematska točka: Standardi Sveučilišta u Rijeci za
izgradnju portfelja znanstveno‐nastavnih djelatnika, organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta.

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. listopada 2014.*
2. Izvješće Dekana za mjesec listopad 2014.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 21. studenog 2014.*
3.1. Raspisivanje natječaja.
3.2. Pokretanje postupka reizbora.
3.3. Upisne kvote za ak. god. 2015./2016.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 21. studenog 2014.*
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ‐a:
4.1.1. pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić;*
4.1.2. pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana;*
4.1.3. pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Turkalja.*
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Tatjane Ivošević, prof.*
4.3. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije pristupnika Stefana Ivića, mag. ing. mech.*
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Damira Malnara, mag. ing. el.*
4.5. Razno.
5. Odluka o produljenju ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske godine u kojoj su
navršili 65. godina prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu:
5.1. prof. dr. sc. Vladimir Medica.*
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6. Imenovanje članova povjerenstava i Odbora za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci iz
redova Studentskog zbora.*
7. Stavljanje izvan snage Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Tehničkog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci.*
8. Tematska točka: Standardi Sveučilišta u Rijeci za izgradnju portfelja znanstveno‐nastavnih djelatnika,
organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta.
9. Razno.

TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. listopada 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
31. listopada 2014.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 21. studenog 2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice
održane 21. studenog 2014. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu 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 Automatizacija i robotika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Neven Bulić
2. Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
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3.2. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na znanstveno‐
nastavno radno mjesto za dr. sc. Marka Hadjinu i dr. sc. Tina Matulju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc. Marka
Hadjine na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i
održavanje plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo
morske tehnologije.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
3. Izv. prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split)
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. Tina
Matulje na znanstveno‐nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i
održavanje plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo
morske tehnologije.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
2. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
3. Izv. prof. dr. sc. Branko Blagojević (FESB, Split)
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.
3.3. Upisne kvote za ak. god. 2015./2016.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o upisnim kvotama za ak. god. 2015./16.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju upisne kvote za preddiplomske i diplomske
sveučilišne te preddiplomske stručne studije za ak. god. 2015./16. sukladno tabeli danoj u prilogu.
Tabela upisnih kvota za ak. god. 2014./15. dana je u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.4. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 21. studenog
2014.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i
znanost s 2. sjednice održane 21. studenog 2014. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranada za rad na znanstvenim projektima HRZZ‐a:
4.1.1. pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na
znanstvenom projektu HRZZ‐a pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić (predsjednica), prof.
dr. sc. Roko Dejhalla (član) i prof. dr. sc. Nastia Degiuli (članica, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu) te se izabire Nataliju Vitali, magistru inženjerku brodogradnje za doktorandicu
pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno
polje Brodogradnja, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Greener
approach to ship design and optimal route planning, voditeljice prof. dr. sc. Jasne Prpić‐Oršić, uz
zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (2 godine) s punim radnim vremenom na radno mjesto
stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.1.2. pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na
znanstvenom projektu HRZZ‐a pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr.
sc. Loreta Pomenić (članica) i prof. dr. sc. Domagoj Rubeša (član) te se izabire Lovru Štica, magistra
inženjera strojarstva za doktoranda pod mentorstvom prof. dr. sc. Bože Smoljana iz znanstvenog
područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstva, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske
zaklade za znanost, pod nazivom Optimisation and modelling of thermal processes of materials, voditelja
prof. dr. sc. Bože Smoljana, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (2 godine) s punim
radnim vremenom na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.1.3. pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Turkalja.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor doktoranda za rad na
znanstvenom projektu HRZZ‐a pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Turkalja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj (predsjednik), prof. dr.
sc. Josip Brnić (član) i izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc (član) te se izabire Damjana Banića, magistra
inženjera strojarstva za doktoranda pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Turkalja iz znanstvenog
područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom
projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Assessment of structural behaviour in limit state
operating conditions, voditelja prof. dr. sc. Josipa Brnića, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno
vrijeme (2 godine) s punim radnim vremenom na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kad Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnice Tatjane Ivošević, prof.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnice Tatjane Ivošević,
prof.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Tatjane
Ivošević, prof. naslovljene
Analiza finih frakcija aerosola u Rijeci pomoću nuklearnih analitičkih tehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivica Orlić – predsjednik, mentor (Odjel za fiziku SuR)
2. Prof. dr. sc. Vladimir Medica – član
3. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – član

7

4.3. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije pristupnika Stefana Ivića, mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije Stefana Ivića, mag. ing. mech. te doktorska disertacija. Član Povjerenstva i mentor prof. dr. sc.
Luka Sopta ukratko je upoznao članove Vijeća s doktorskom disertacijom i znanstvenom doprinosom
pristupnika Stefana Ivića, mag. ing. mech. 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
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Siniša Družeta (predsjednik),
prof. dr. sc. Senka Maćešić (mentorica), prof. dr. sc. Luka Sopta (mentor), prof. dr. sc. Marko
Čanađija (član) i prof. dr. sc. Josip Tambača (Matematički odsjek Prirodoslovno‐matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika
Stefana Ivića, mag. ing. mech. pod naslovom Modeliranje i optimizacija polaganja
podvodnih cjevovoda.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Siniša Družeta – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Senka Maćešić – članica, mentorica
3. Prof. dr. sc. Luka Sopta – član, mentor
4. Prof. dr. sc. Marko Čanađija – član
5. Prof. dr. sc. Josip Tambača – član (Matematički odsjek Prirodoslovno‐matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 19. prosinca 2014. u 12:00 sati u
učionici U1.
4.) Djelovođom se imenuje doc. dr. sc. Jerka Škifića.
4.4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Damira Malnara, mag. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorske disertacije Damira malnara, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc.
Viktor Sučić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić (član) i doc. dr. sc. Neven Bulić (član)
utvrđuje se da pristupnik Damir Malnar, mag. ing. el. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu
doktorske disertacije pod naslovom
Primjena diferencijalne evolucije u optimiranju vremensko‐frekvencijskih prikaza.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Viktora Sučića.
4.5. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost podsjetila je voditelje projekata MZOS‐a da Završno izvješće o
radu na znanstvenom projektu treba dostaviti u Dekanat najkasnije do 19. prosinca 2014. kako bi se
objedinjeno poslali u Ministarstvo.
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Ad 5.) Odluka o produljenju ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske godine u kojoj
su navršili 65. godina prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu.
5.1. prof. dr. sc. Vladimir Medica.
Temeljem Odluke o uvjetima produljenja ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske
godine u kojoj su navršili 65 godina prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu, koju je donio Senat
Sveučilišta u Rijeci na svojoj 72. sjednici održanoj 18. studenog 2014., članovima Vijeća je putem share‐
portala dostavljen prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku za produljenje ugovora o radu prof.
dr. sc. Vladimiru Medici koji u ak. god. 2014./15. navršava 65 godina života.
U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Branimir Pavković, doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc. Robert
Basan, prof. dr. sc. Loreta Pomenić, rektor prof. dr. sc. Pero Lučin, izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić i prof. dr.
sc. Saša Zelenika.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, većinom glasova donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za termodinamiku i energetiku o produljenju ugovora o radu prof. dr. sc.
Vladimiru Medici nakon isteka ak. god. 2014./15. u kojoj navršava 65 godina života temeljem Odluke o
uvjetima produljenja ugovora o radu s nastavnicima kojima istekom akademske godine u kojoj su navršili
65 godina prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu koju je donio Senat Sveučilišta u Rijeci na
svojoj 72. sjednici održanoj 18. studenog 2014.

Ad 6.) Imenovanje članova povjerenstava i Odbora za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
iz redova Studentskog zbora.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen prijedlog Studentskog zbora o imenovanju članova
povjerenstava i Odbora za kvalitetu našega fakulteta, donesenog na 1. sjednici SZ održanoj 29. rujna
2014. i 2. sjednici SZ održanoj 14. studenog 2014.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Studentskog zbora, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem prijedloga Studentskog zbora Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci imenuju se članovi
povjerenstava Tehničkoga fakulteta iz redova Studentskog zbora do kraja mandatnog razdoblja ak. god.
2013./14. ‐ 2015./16. kako slijedi:
 Povjerenstvo za nastavu
‐ članica Teodora Milošević umjesto dosadašnje članice Ljubice Pavlović
 Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
‐ član Šimun Rogoznica umjesto dosadašnje članice Ljubice Pavlović
 Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu
‐ član Matej Raguzin umjesto dosadašnjeg člana Tonija Korace
 Povjerenstvo za informatičku djelatnost
‐ član Emil Rubinić – ponovno izabrani član
 Stegovno povjerenstvo za studente
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‐

članovi Diego Sušanj i Petar Topljak umjesto dosadašnjih članova Olge Čerina i Lovra
Liverića
 Etičko povjerenstvo
‐ član Diego Sušanj – ponovno izabrani član
 Povjerenstvo za web stranice
‐ član Franko Hržić umjesto dosadašnjeg člana Filipa Stojanca
ODLUKU 2
Temeljem prijedloga Studentskog zbora Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci imenuje se Ljubicu
Pavlović članicom Odbora za kvalitetu Tehničkoga fakulteta iz redova Studentskog zbora, umjesto
dosadašnjeg člana Ivana Pavkovića, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2013./14. ‐ 2015./16.

Ad 7.) Stavljanje izvan snage Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.
Senat Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 71. sjednici održanoj 20. listopada 2014., donio je Pravilnik o
stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci, koji je članovima Vijeća dostavljen putem share‐
portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1. Stavlja se izvan snage Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata, donesen na 1. sjednici
Fakultetskog vijeća u ak. god. 1996./97. održanoj 25. listopada 1996., Klasa: 003‐03/96‐01/04, Ur.
broj:2170‐57‐01‐96‐01.
2. Stupanjem na snagu ove Odluke, stegovni postupci protiv studenata Tehničkog Fakulteta
Sveučilišta u Rijeci vodit će se primjenom Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta Sveučilišta u
Rijeci, donesenog na 71. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 20. listopada 2014., KLASA: 602‐
04/14‐01/02, URBROJ: 2170‐57‐01‐14‐330, a koji je Pravilnik stupio na snagu 29. listopada 2014.
Predmetni će se Pravilnik, uz ovu Odluku, objaviti na internetskoj stranici Fakulteta i predstavlja opći akt
Fakulteta.
3. Članove Žalbenog stegovnog povjerenstva te tajnika Stegovnog povjerenstva i Žalbenog
stegovnog povjerenstva imenovat će se na prvoj sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Fakulteta.

Ad 8.) Tematska točka: Standardi Sveučilišta u Rijeci za izgradnju portfelja znanstveno‐nastavnih
djelatnika, organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta.
Promjene u načinu financiranja Sveučilišta i promjena Zakona o znanosti i visokom obrazovanju
nametnule su potrebu uspostavljanja sveučilišnih standarda za upravljanje financijskim, prostornim i
ljudskim resursima. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin obavijestio je članove Vijeća da su
standardi za vrednovanje radnog vremena sveučilišnih nastavnika, suradnika, službenika i namještenika
prvi korak u izradi cjelovitog modela praćenja razvoja ljudskih resursa na Sveučilištu. Nakon toga slijedi
uspostavljanje i vođenje osobnog portfelja svakog zaposlenika. Osobni portfelj uspostavlja se na način
da zaposlenik osobno dokumentira sve aktivnosti i postignuća u skladu sa sveučilišnim standardima, a
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koja mu služe za različite namjene uključujući napredovanja na radna mjesta. Portfelj zaposlenika
usklađuje se s portfeljem organizacijske jedinice kojoj zaposlenik pripada te s portfeljem institucije s
kojom ima ugovorni odnos.

Ad 9.) Razno.
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu doc. dr. sc. Robert Basan obavijestio je
članove Vijeća da će djelatnicima zavoda, putem e‐maila, biti dostavljene Upute i obrasci za objavljivanje
udžbenika i ostalih sveučilišnih izdanja na Tehničkom fakultetu.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 14:15 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.
Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

Upisne kvote za ak. god. 2014./15.

Ak. god. 2015./16.
Upisne kvote

Stranci

Izvanredni
studenti

Ukupno

Uz potpunu
subvenciju

Stranci

Izvanredni
studenti

Ukupno

140

3

0

143

140

3

0

143

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

120

2

0

122

140

2

0

142

35

2

0

37

45

2

0

47

80

2

0

82

100

2

0

102

50

2

0

52

50

2

0

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

Preddiplomski
sveučilišni studij
brodogradnje

*
*

*

Ak. god. 2014./15.
Redoviti studenti

Uz
potpunu
subvenciju

Preddiplomski
sveučilišni studij
strojarstva

*

Redoviti studenti

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

Broj studenata koji su završili studij u ak. god. 2013./2014.

Strojarstvo Brodogradnja Elektrotehnika Računarstvo

Preddiplomski

65

7

33

34

Diplomski

60

13

52

9

Stručni

18

3

18

0

9

3

15

3

74

10

48

37

143

23

103

43

Razlikovni
program
Preddiplomski i
razlikovni
program
Ukupno

Broj studenata upisanih na diplomski studij

Strojarstvo Brodogradnja Elektrotehnika Računarstvo

2014./2015.

74

12

43

37

2013./2014.

79

19

43

38

Preddiplomski
sveučilišni i
stručni studiji

435

475

435

475

2012./2013.

104

14

87

13

Diplomski
sveučilišni studiji

285

293

335

343

2011./2012.

69

15

65

12

Ukupno svi
studiji

720

768

770

818

2010./2011.

66

12

84

-

