Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/17-01/2
URBROJ: 2170-57-01-17-38
Rijeka, 24. veljače 2017.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane
24. veljače 2017., 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
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
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. Robert Basan - Sabbatical
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
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Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
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. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
V. asist. dr. sc. Samir Žic
Lenka Štajduhar, oec.
Diego Sušanj
Damjan Banić
Sandra Kvaternik
Natalija Vitali
Lovro Štic
Šimun Rogoznica
Denis Mijolović
Marko Mesarić
Marin Smilović
Dino Negovanović (zamjenik Endija Miletića)
Franko Hržić
Domagoj Poljančić
Ivana Gašpert

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić
3. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
4. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
5. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
6. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
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Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Ivan Golik
Ivana Žužić
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog 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 27. siječnja 2017.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec siječanj 2017.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 17. veljače 2017.*
3.1. Raspisivanje natječaja.
3.2. Promjena nositelja predmeta.
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 17. veljače 2017.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Dajanu Kučić;
4.1.2. dr. sc. Vilka Mandića;
4.1.3. dr. sc. Antu Skoblara.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za pristupnika:
4.2.1. Maura Maretića, dipl.ing.;*
4.2.2. Teu Marohnić, dipl. ing.*
4.3. Obustavljanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za:
4.5.1. mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing.;*
4.5.2. Valtera Urana, dipl. ing.*
4.6. Promjena mentora doktorske disertacije Dinka Đurđevića, dipl. ing.*
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.*
4.8. Razno.
5. Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu.*
5.1. Prijedlog recenzenata.*
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6. Imenovanje člana Odbora za kvalitetu do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.
7. Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.*
8. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. siječnja 2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane
27. siječnja 2017.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekanice za mjesec siječanj 2017.
Članovima Vijeća je putem share- pointa dostavljeno Izvješće Dekanice za mjesec siječanj 2017.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice održane 17. veljače 2017.
Članovima Vijeća je putem share- pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 5. sjednice
održane 17. veljače 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja vezanih za lance
napredovanja, a za koje je dobivena suglasnost Senata Sveuičilišta u Rijeci.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno
energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
3. Prof. dr. sc. Igor Balen (FSB, Zagreb)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba
informacija, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno
energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split)
ODLUKU 4
Raspisat će se natječaj za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta docent,
u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije), za
rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
2. Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
3. Prof. dr. sc. Zvonko Herold (FSB, Zagreb)
ODLUKU 5
Raspisat će se natječaj za izbor izbor jednog nastavnika 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 Strojarstvo, znanstvenu granu Brodsko strojarstvo, za rad na
Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Vladimir Medica
2. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3. Prof. dr. sc. Gojmir Radica (FESB, Split)
ODLUKU 6
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Materijali, za rad
na Zavodu za materijale.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split)
ODLUKU 7
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Primijenjena matematika i
matematičko modeliranje, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka)
2. Doc. dr. sc. Loredana Simčić
3. Doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, Rijeka)
ODLUKU 8
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50%, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko
strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
2. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
3. Prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider (FSB, Zagreb)
ODLUKU 9
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Organizacija rada i
proizvodnje, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
2. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split)
O D L U K U 10
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Brodogradnja, znanstvenu granu Tehnologija gradnje i održavanje
plovnih i pučinskih objekata, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
2. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
3. Prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (FESB, Split)
O D L U K U 11
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika 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 Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo,
za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Anica Trp
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
3. Prof. dr. sc. Antun Galović (FSB, Zagreb)
O D L U K U 12
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač,
u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika, za rad na
Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
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1. Doc. dr. sc. Loredana Simčić
2. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
3. Prof. dr. sc. Zlatko Drmač (PMF – Matematički odsjek, Zagreb)
O D L U K U 13
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, u
radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje
Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija, znanstvene grane Anglistika i Germanistika, za rad
na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Ksenija Mance, v. pred.
2. Mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred.
3. Doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka)
O D L U K U 14
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 Prirodne
znanosti, znanstveno polje Matematika, znanstvenu granu Numerička matematika, za rad na Zavodu
za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Loredana Simčić
2. Prof. dr. sc. Zlatko Drmač (PMF – Matematički odsjek, Zagreb)
3. Doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski fakultet, Rijeka)

Također, prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za raspisivanje natječaja koji nije u
svezi s lancima napredovanja.
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. Goran Cukor
2. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
3. Prof. dr. sc. Duško Pavletić
3.2. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management vrši se promjena nositelja
predmeta CAD/CAPP/CAM (30+15, 5 ECTS), u 4. semestru diplomskog sveučilišnog studija strojarstva,
tako da će umjesto dosadašnjih nositelja prof. dr. sc. Mladena Perinića i doc. dr. sc. Svena Maričića,
nositelj biti prof. dr. sc. Mladen Perinić.
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ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije vrši se promjena nositelja
predmeta Vibracije broda (30+30, 5 ECTS), u 2. semestru diplomskog sveučilišnog studija
brodogradnje, tako da će umjesto dosadašnje nositeljice prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić, nositelji biti
prof dr. sc. Jasna Prpić-Oršić i doc. dr. sc. Anton Turk.
ODLUKU 3
Temeljem dopisa Zavoda za automatiku i elektroniku vrši se promjena nositelja predmeta Automatsko
upravljanje (45+30, 7 ECTS), u 6. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, tako da
će umjesto dosadašnjeg nositelja prof. dr. sc. Zlatana Cara, nositelj biti prof. dr. sc. Dario Matika.
ODLUKU 4
Temeljem dopisa Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju vrši se promjena nositelja
predmeta Matematika sa statistikom CO (15+15, 7 ECTS), na programu razlikovne edukacije za upis na
diplomske sveučilišne studije brodogradnje i strojarstva, tako da će umjesto dosadašnje nositeljice
prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, nositeljice biti doc. dr. sc. Loredana Simčić i prof. dr. sc. Nelida
Črnjarić-Žic.
ODLUKU 5
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 će umjesto dosadašnjih nositeljica prof. dr. sc. Senke Maćešić i
prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic, nositeljice biti doc. dr. sc. Loredana Simčić i prof. dr. sc. Senka Maćešić.
ODLUKU 6
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 će umjesto dosadašnje nositeljice prof. dr. sc. Senke Maćešić,
nositeljice biti prof. dr. sc. Senka Maćešić i prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic.
3.3. Povjeravanje održavanja nastave.
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni prijedlozi povjeravanja održavanja nastave u
ljetnom semestru ak. god. 2016./17.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju prijedlozi o povjeravanju održavanja
nastave u ljetnom semestru ak. god. 2016./17. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.
Tablica povjeravanja održavanja nastave u ljetnom semestru u ak. god. 2016./17. (na CD-u) dana je u
prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.4. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 5. sjednice održane 17. veljače
2017.
Članovima Vijeća je putem share- pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 5. sjednice održane 17. veljače 2017. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko
Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Dajanu Kučić;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Metalurškog fakulteta iz Siska - Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Dajane Kučić u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Tahir Sofilić – član (Metalurški fakultet, Sisak)
3. Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)
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. Vilka Mandića;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Metalurškog fakulteta iz Siska - Sveučilišta u Zagrebu, za provedbu postupka izbora u
znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Vilka Mandića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Božo Smoljan - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Tahir Sofilić – član (Metalurški fakultet, Sisak)
3. Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)
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. Antu Skoblara.
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. Ante Skoblara u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
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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. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije za pristupnika:
4.2.1. Maura Maretića, dipl.ing.;
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija Maura Maretića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Maura Materića, dipl. ing. pod naslovom
Prilog razvoju bestrujnoga postupka otvrdnjavanja površine nehrđajućeg čelika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina-Hanza – predsjednica
2. Prof. dr. sc. Božo Smoljan – član, mentor
3. Doc. dr. sc. Dario Iljkić – član, komentor
4. Prof. emeritus Ivan Katavić - član
5. Izv. prof. dr. sc. Vojteh Leskovšek – član (IMT, Ljubljana)
4.2.2. Teu Marohnić, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija Tee Marohnić, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnice Tee
Marohnić, dipl. ing. pod naslovom
Procjena cikličkih i zamornih parametara čelika na osnovi njihovih monotonih značajki
primjenom umjetnih neuronskih mreža.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša – predsjednik (FH Joanneum Gesellschaft mbH, Graz, Austrija)
2. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic – članica
4.3. Obustavljanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva o obustavljanju postupka ocjene
doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. uz obrazloženje da je na 3. sjednici
Fakultetskoga vijeća, održanoj 22. prosinca 2016., pokrenut postupak ocjene doktorske disertacije
pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. Međutim, Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije nikada nije bilo uvršteno u dnevni red sjednica Vijeća, stoga se mora obustaviti postupak
ocjene doktorske disertacije te ponoviti procedura.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se obustavlja postupak
ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Marka Fabića, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor – član
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za:
4.5.1. mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing.;
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije pristupnika mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Vladimir Medica (predsjednik), prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (član) i doc. dr. sc. Ozren Bukovac (član)
utvrđuje se da pristupnik mr. sc. Vladimir Pelić, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za
izradu doktorske disertacije pod naslovom
Optimizacija brodskog srednjeokretnog dizelskog motora
u sustavu električne propulzije.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Tomislava Mrakovčića.
4.5.2. Valtera Urana, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije pristupnika Valtera Urana, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Tonči Mikac (predsjednik), prof. dr. sc. Milan Ikonić (član) i prof. dr. sc. Duško Pavletić (član) utvrđuje
se da pristupnik Valter Uran, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske
disertacije pod naslovom
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Utjecaj skalabilnosti na optimalno formiranje višepredmetnih
rekonfigurabilnih proizvodnih sustava.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Tončija Mikca.
4.6. Promjena mentora doktorske disertacije Dinka Đurđevića, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnika Dinka Đurđevića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Vitomira Komena mentorom
doktorske disertacije Dinka Đurđevića, mag. ing. oecoing. umjesto dosadašnjeg mentora prof. dr. sc.
Bernarda Frankovića. Komentor i dalje ostaje doc. dr. sc. Igor Wolf.
4.7. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda
za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
(predsjednica), izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar (član) i doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin (članica, Odjel za
matematiku Sveučilišta u Rijeci) te se izabire dr. sc. Joao Pita Costu za poslijedoktoranda pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac, u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktorand uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Prirodne
znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost,
pod nazivom Evolving Software Systems: Analysis and Innovative Approaches for Smart Management
(EVOSOFT),, voditeljice izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.
Dokumentacija s obrazloženjem o zadovoljavanju uvjeta upućuje se Hrvatskoj zakladi za znanost na
konačnu provjeru i odobravanje novčane potpore.
Odluka stupa na snagu kada Hrvatska zaklada za znanost odobri novčanu potporu.
4.8. Razno.
Prodekan za znanstvenu djelatnost obavijestio je članove Vijeća da su, temeljem Odluke o poticanju
znanstvene izvrsnosti, Zahtjeve za dodjelu poticaja podnijeli izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, izv. prof.
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic i doc. dr. sc. Igor Bonefačić.
Također, prodekan je najavio održavanje prezentacija o znanstvenim istraživanjima kolega profesora
koji dobiju nagradu za znanstvena postignuća, a koju je inicirao prof. dr. sc. Roko Dejhalla.
U nastavku je obavijestio o pokrenutoj konferenciji za doktorande koja će biti održana u suradnji s
Građevinskim i Pomorskim fakultetom u Rijeci. Prva konferencija bit će održana na našem fakultetu u
rujnu ove godine, a službeni jezik bit će engleski.
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Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu.
5.1. Prijedlog recenzenata.
Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu prof. dr. sc. Kristian Lenić izložio je
prijedlog recenzenata za sveučilišno izdanje udžbenika Polarizirano svjetlo, interferometri i polaroskopi
autora prof. dr. sc. Borisa Obsiegera. Članovima Vijeća prijedlog je dostavljen putem share-pointa. U
raspravu su se uključili prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Kristian Lenić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu izabiru se recenzenti:
 Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
 Prof. dr. sc. Damir Jelaska
za sveučilišno izdanje udžbenika Polarizirano svjetlo, interferometri i polaroskopi autora prof. dr. sc.
Borisa Obsiegera.

Ad 6.) Imenovanje člana Odbora za kvalitetu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./17.-2018./19.
Dekanica je predložila imenovanje nove članice Odbora za kvalitetu asist. Graciele Šterpin Valić
umjesto dosadašnje članice asist. Maje Forempoher Škuver koja odlazi na rodiljni dopust.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Imenuje se asist. Gracielu Šterpin Valić članicom Odbora za kvalitetu umjesto dosadašnje članice asist.
Maje Forempoher Škuver, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.

Ad 7.) Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen dopis voditeljice Računalnog centra o prijedlogu
raspisivanja natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u sustavu znanosti
i visokog obrazovanja) za rad u Računalnom centru.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditeljice Računalnog centra te dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci raspisat
će se natječaj za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik (u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom, za rad u Računalnom centru.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
3. Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
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Ad 8.) Razno.
Dekanica je zahvalila djelatnicima zavoda na dostavljenim prijedlozima za nabavku nastavne opreme.
U nastavku, obavijestila je da će predstojnici zavoda e-mailom dobiti obavijest poslijedoktoranda dr.
sc. Damira Arbule vezano za fotografiranje opreme na zavodima. Fotografije bi se koristile u svrhu
prezentacije Fakulteta.
Također, dekanica je obavijestila da će u utorak 28. veljače 2017. biti održan izbor za Rektora Sveučilišta
u Rijeci.
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković je, u ime svih nastavnika koji su napredovali u 2016. godini, uputio
poziv na domjenak nakon sjednice Vijeća.

Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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TABLICA POVJERAVANJA ODRŽAVANJA NASTAVE U
LJETNOM SEMESTRU AK. GOD. 2016./17.
(na CD-u)

