Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/20-01/12
URBROJ: 2170-57-01-20-93
Rijeka, 18. prosinca 2020.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2020./21., održane
18. prosinca 2020. elektroničkim putem. Rasprava je provedena u razdoblju od utorka 15. prosinca
2020. u 12 sati do četvrtka 17. prosinca 2020. u 8 sati. Glasovanje je bilo omogućeno u razdoblju od
četvrtka 17. prosinca 2020. u 12 sati do petka 18. prosinca 2020. u 13 sati.
GLASOVANJU SU PRISTUPILI:

1. Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
2. Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
3. Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović
4. Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
5. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
6. Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
7. Prof. dr. sc. Robert Basan
8. Prof. dr. sc. Sanjin Braut
9. Prof. dr. sc. Goran Cukor
10. Prof. dr. sc. Marko Čanađija
11. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
13. Prof. dr. sc. Siniša Družeta
14. Prof. dr. sc. Milan Ikonić
15. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
16. Prof. dr. sc. Miroslav Joler
17. Prof. dr. sc. Zoran Jurković
18. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
19. Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
20. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
21. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
22. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
23. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
24. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
25. Prof. dr. sc. Nino Stojković
26. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
27. Prof. dr. sc. Alfredo Višković
28. Prof. dr. sc. Goran Turkalj
29. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
30. Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
31. Prof. dr. sc. Albert Zamarin
32. Prof. dr. sc. Saša Zelenika
33. Prof. dr. sc. Roberto Žigulić

1

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Boris Delač
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak
Doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Ivan Volarić

Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred.
Asist. Angela Bašić-Šiško

Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Davor Bolf, mag. ing.
Ivan Lorencin, mag. ing.
Diego Sušanj, mag.ing.
Daniel Štifanić, mag. ing.
Ivan Buterin
Marina Banov
Roberto Koren
Danijel Marjanović
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86. Denis Mijolović
87. Lana Miličević
88. Tina Mlinarić
GLASOVANJU NISU PRISTUPILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Zoran Čarija
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević – BO
Alen Jakoplić, mag. ing.
Mihael Ćuže
Alen Gačić
Romario Novak

Dana 7. prosinca 2020. prestao je radni odnos doc. dr. sc. Damiru Koliću te Fakultetsko vijeće sada ima
99 članova.

Sjednica je imala sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Promemorija s 2. sjednice (tematske) Fakultetskoga vijeća održane 25. studenog 2020. putem
platforme ZOOM.* (bez glasovanja)
2. Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. studenog 2020. elektroničkim
putem.*
3. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2020.*
4. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 11. prosinca 2020.*
4.1. Izbori u zvanja:
4.1.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.*
4.1.2. Boris Gašparović, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent.*
4.1.3. Petra Milinković Vukelić, mag. ing. strojarstva, Arsen Sušanj, mag. ing. strojarstva, izbor u
naslovno suradničko zvanje asistent.*
4.2. Raspisivanje natječaja.
4.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.*
4.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2019./20.*
4.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2019./20.*
4.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2018./19. i 2019./20.*
4.7. Razno. (bez glasovanja)
5. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca 2020.*
5.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika dr. sc. Lade Kranjčevića.*
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5.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike:
5.2.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.*
5.2.2. Dominika Cikača, mag. ing. el.*
5.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.*
5.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Nikole Turka, mag. ing. el.*
5.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Vladimira Pelića, dipl. ing.*
5.6. Razno. (bez glasovanja)
6. Prijedlog ciljnih vrijednosti pokazatelja UNIRI Strategije 2021.-2025.*
7. Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2020. u kategorijama:
7.1. Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće.*
7.2. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.*
7.3. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.*
8. Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.*
9. Razno. (bez glasovanja)

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Promemorija s 2. sjednice (tematske) Fakultetskoga vijeća održane 25. studenog 2020. putem
platforme ZOOM.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, na uvid dostavljena Promemorija s 2. sjednice (tematske)
Fakultetskoga vijeća održane 25. studenog 2020. putem platforme ZOOM.

Ad 2.) Ovjera Zapisnika s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 27. studenog 2020.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak.
god. 2020./21., održane 27. studenog 2020. elektroničkim putem.
Vijeće je, jednoglasno, usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 3.) Izvješće Dekana za mjesec studeni 2020.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec studeni 2020.
Vijeće je, većinom glasova (jedan suzdržan), usvojilo navedeno izvješće.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 11. prosinca 2020.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u
ak. god. 2020./21., održane 11. prosinca 2020. Izloženi su prijedlozi Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Izbori u zvanja:
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena Izvješća povjerenstava za izbor pristupnika u
zvanje i na radno mjesto.
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4.1.1. dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor u trajnom zvanju.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp, prof. dr. sc.
Branimir Pavković i prof. dr. sc. Ivanka Boras (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), te se izabire
dr. sc. Kristiana Lenića, dipl. ing. strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno redoviti
profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Odluka će biti prosljeđena na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
4.1.2. Boris Gašparović, mag. ing. računarstva, Matija Stojković, mag. ing. računarstva, izbor u
suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva protiv) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Goran Mauša, doc. dr. sc.
Jonatan Lerga i izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, te se izabire Borisa Gašparovića, mag. ing. računarstva
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 Računarstvo.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Gorana Maušu.
4.1.3. Petra Milinković Vukelić, mag. ing. strojarstva, Arsen Sušanj, mag. ing. strojarstva, izbor u
naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr.
sc. Zoran Čarija i prof. dr. sc. Siniša Družeta, te se izabire Petru Milinković Vukelić, mag. ing. strojarstva
u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr.
sc. Zoran Čarija i prof. dr. sc. Siniša Družeta, te se izabire Arsena Sušnja, mag. ing. strojarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti.
4.2. Raspisivanje natječaja.
Predloženo je raspisivanje natječaja temeljem dobivene suglasnosti.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja. Pristupnik treba imati
odgovarajuća znanja iz područja tehnologije gradnje plovnih i pučinskih objekata.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
2. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
3. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split)
4.3. Promjena nositelja predmeta u ak. god. 2020./21.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen prijedlog promjene nositelja predmeta u ak. god.
2020./21.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja promjena nositelja predmeta u ak. god.
2020./21. prema tablici danoj u prilogu odluke na CD-u.
Tablica je dana u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1) – na CD-u.
4.4. Izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god. 2019./20.
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća o radu poslijedoktoranada u ak. god.
2019./20.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Vladimira Frankija i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 2
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Marka Perčića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2019./20.
4.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2019./20.
Članovima Vijeća su, putem SharePointa, dostavljena izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god.
2019./20.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Nikole
Anđelića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Damjana Banića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2019./20.
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ODLUKU 3
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Angele Bašić-Šiško, mag. matematike, u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 4
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Josipa
Batiste, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 5
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Luke Batistića, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 6
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Tomislava Bazine, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 7
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Sebastijana Blaževića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 8
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Alberta Zamarina pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Davora Bolfa, dipl. ing. brodogradnje u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 9
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Dominika Cikača, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 10
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Maje Dundović, dipl. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 11
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Mateja Gljušćića, mag. ing. brodogradnje u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 12
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Petra
Gljušćića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 13
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Luke Grbčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 14
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Franka Hržića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 15
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Mladena Perinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Davida Ištokovića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
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O D L U K U 16
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Alena Jakoplića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 17
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Vedrana Jurdane, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 18
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Matea
Kirinčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 19
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Sandre Kvaternik Simonetti, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 20
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Davida Liovića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 21
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra
Liverića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 22
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ivana
Lorencina, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 23
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ivane
Lučin, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 24
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Ivana Markovinovića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 25
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 26
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Renea Prenca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Michelea Rojnića, mag. ing. elektortehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 27
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Alena Salkanovića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 28
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Denisa Selimovića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
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O D L U K U 29
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Diega Sušnja, mag. ing. računarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 30
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra
Štica, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 31
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Zorana Šverka, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 32
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Frana Torbarine, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 33
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Nikole Turka, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 34
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Maje Vlatković, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 35
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ane
Vranković, mag. ing. računarstva u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 36
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Marka Čanađije pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Martina Zlatića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2019./20.
4.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
Članovima Vijeća su putem SharePointa dostavljena izvješća o radu mentora u ak. god. 2018./19. i
2019./20.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Dominika Cikača o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Turka o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
ODLUKU 3
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Nikole Anđelića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
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ODLUKU 4
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Sebastijana Blaževića o mentorstvu, pozitivno
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
ODLUKU 5
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivana Lorencina o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 6
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Martina Zlatića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Marka Čanađije u ak. god. 2019./20.
ODLUKU 7
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivane Lučin o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Zorana Čarije u ak. god. 2018./19. 2019./20.
ODLUKU 8
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Angele Bašić-Šiško o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
ODLUKU 9
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Alena Jakoplića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 10
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Mateja Gljušćića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 11
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Davida Liovića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 12
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Lovra Liverića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 13
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Lovra Štica o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Daria Iljkića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 14
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Luke Grbčića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 15
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Damjana Banića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 16
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Sandre Kvaternik Simonetti o mentorstvu,
pozitivno se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca u ak. god. 2019./20.
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O D L U K U 17
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Diega Sušnja o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 18
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Frana Torbarine o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 19
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Denisa Selimovića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Jonatana Lerge u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 20
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ane Vranković o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Jonatana Lerge u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 21
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Maje Dundović o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 22
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vedrana Medice-Viole o mentorstvu, pozitivno
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 23
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Maje Vlatković o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 24
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Davida Ištokovića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Mladena Perinića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 25
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Michelea Rojnića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora doc. dr. sc. Renea Prenca u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 26
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Vedrana Jurdane o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 27
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Franka Hržića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 28
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Alena Salkanovića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 29
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Luke Batistića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
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O D L U K U 30
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Josipa Batiste o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Anice Trp u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 31
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Matea Kirinčića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentorice prof. dr. sc. Anice Trp u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 32
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivana Markovinovića o mentorstvu, pozitivno
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.

O D L U K U 33
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Zorana Šverka o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 34
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Davora Bolfa o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Alberta Zamarina u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
O D L U K U 35
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Tomislava Bazine o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2019./20.
O D L U K U 36
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Petra Gljušćića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike u ak. god. 2018./19. i 2019./20.
4.7. Razno. (bez glasovanja)
Nije bilo rasprave.

Ad 5.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 11. prosinca
2020.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 3. sjednice u ak. god. 2020./21., održane 11. prosinca 2020. Izloženi su prijedlozi
Povjerenstva, kako slijedi:
5.1. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje pristupnika dr. sc. Lade Kranjčevića.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
znanstveno zvanje.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta (predsjednik), prof.
dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica) i prof. dr. sc. Ivica Kožar (član, Građevinski fakultet, Sveučilište u
Rijeci), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Ladu
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Kranjčevića izabere u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
5.2. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije za pristupnike:
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Ocjena teme doktorske disertacije za
pristupnike Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch. i Dominika Cikača, mag. ing. el.
5.2.1. Mateja Gljušćića, mag. ing. nav. arch.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc.
Kristina Marković (predsjednica), izv. prof. dr. sc. Marino Brčić (član) i doc. dr. sc. Andrej Žerovnik (član,
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) utvrđuje se da pristupnik Matej Gljušćić, mag. ing. nav.
arch. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Višerazinsko modeliranje ponašanja aditivno proizvedenih kompozitnih struktura.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marinu Franulović, a za komentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca.
5.2.2. Dominika Cikača, 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. Dubravko Franković (predsjednik), doc. dr. sc. Rene Prenc (član) i prof. dr. sc. Željko Hederić (član,
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku) utvrđuje se da pristupnik Dominik Cikač, mag. ing. el. ispunjava Zakonom propisane uvjete
za izradu doktorske disertacije pod naslovom
Neizraziti estimator magnetskog toka vektorski upravljanog sinkronog stroja
napajanog iz ciklopretvarača.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića.
5.3. Promjena mentora doktorske disertacije pristupnika Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorski) studija prof. dr. sc. Domagoja
Lanca, dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića te samog studenta, imenuje se izv. prof. dr.
sc. Ivana Kovača (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu) komentorom pri izradi doktorske
disertacije Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing., uz dosadašnjeg mentora.
5.4. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Nikole Turka, mag. ing. el.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, na uvid dostavljena doktorska disertacija pristupnika Nikole
Turka, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Nikole Turka, mag. ing. el. pod naslovom
Regulacija bezležajnog motora s izraženom nelinearnom ovisnošću
razvijene magnetske sile o strujama.
Mentor doktorske disertacije je izv. prof. dr. sc. Neven Bulić.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Rene Prenc – član
3. Prof. dr. sc. Damir Sumina – član (FER, Zagreb)
5.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Vladimira Pelića, dipl. ing.
Članovima Vijeća je, putem SharePointa, na uvid dostavljena doktorska disertacija pristupnika
Vladimira Pelića, dipl. ing. te obrazac Izvješće o ocjeni doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić (predsjednik),
izv. prof. dr. sc. Dean Bernečić (član, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci) i izv. prof. dr. sc. Josip Orović
(član, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru), kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju
pristupnika mr. sc. Vladimira Pelića, dipl. ing. pod naslovom Optimizacija brodskoga
srednjookretnoga dizelskog motora u sustavu električne propulzije.
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Dean Bernečić - član (Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
3. Izv. prof. dr. sc. Josip Orović - član (Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru)
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u petak 15. siječnja 2021. u 12:00 sati u Vijećnici.
3.) Djelovođom se imenuje asistenta Vedrana Medicu-Violu, mag. ing. mech.
5.6. Razno. (bez glasovanja)
Potporu za znanstvenu izvrsnost dobili su: prof. dr. sc. Zoran Čarija (Exc), doc. dr. sc. Stefan Ivić (Exc i
Q1) i prof. dr. sc. Saša Zelenika (Q1).

Ad 6.) Prijedlog ciljnih vrijednosti pokazatelja UNIRI Strategije 2021.-2025.
Slijedom provedene rasprave predložene su ciljne vrijednosti pokazatelja UNIRI Strategije 2021. - 2025.
na razini Tehničkog fakulteta. Prijedlog ciljnih vrijednosti temelji se na početnim vrijednostima
izračunatim iz ranije prikupljanih vrijednosti, dijelom iz postojeće Strategije, dijelom i ciljano za novu
Strategiju. U raspravu su se uključili prof. dr. sc. Saša Zelenika i dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (dva suzdržana) donijelo
ODLUKU
Prihvaćaju se ciljne vrijednosti pokazatelja UNIRI Strategije 2021.-2025. koje se odnose na: I. Učenje i
poučavanje, II. Istraživanje, III. Transfer znanja i regionalnu uključenost i IV. Internacionalizaciju,
sukladno tablici danoj u prilogu odluke.
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Tablica je dana u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Ad 7.) Prijedlog kandidata za dodjelu Državne nagrade za znanost za 2020. u kategorijama:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih
nagrada za znanost za 2020. godinu. Fakultetskom vijeću su, putem SharePointa, dostavljena tri
prijedloga. Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehmologije dostavio je prijedlog za
kandidiranje prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić za dodjelu nagrade u kategoriji Godišnja nagrada za znanost
za značajno znanstveno dostignuće. Zavod za tehničku mehaniku dostavio je prijedlog za kandidiranje
izv. prof. dr. sc. Marina Brčića u kategoriji Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo dostavio je prijedlog za kandidiranje asistenta Luke
Grbčića, mag. ing. mech. u kategoriji Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim
znanstvenicima.
7.1. Godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2020., kojega
je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
prof. dr. sc. Jasnu Prpić-Oršić
kandidatkinjom za dodjelu Godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće.
7.2. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2020., kojega
je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
izv. prof. dr. sc. Marina Brčića
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti.
7.3. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem Natječaja za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2020., kojega
je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci čast je i zadovoljstvo predložiti
asistenta Luku Grbčića, mag. ing. mech.
kandidatom za dodjelu Godišnje nagrade znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.
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Ad 8.) Prijedlog kandidata za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je Javni poziv za predlaganje novih članova suradnika.
Zavod za tehničku mehaniku dostavio je, putem Sharepointa, prijedlog za kandidiranje prof. dr. sc.
Marka Čanađije za člana suradnika u Odjelu strojarstva i brodogradnje Akademije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Zavoda, jednoglasno donijelo
Z A K LJ U Č A K
Temeljem Javnog poziva za predlaganje novih članova suradnika kojega je objavila Akademija tehničkih
znanosti Hrvatske, Fakultetskom vijeću Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci čast je i zadovoljstvo
predložiti
prof. dr. sc. Marka Čanađiju
kandidatom za člana suradnika u Odjelu strojarstva i brodogradnje.

Ad 9.) Razno. (bez glasovanja)
Nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić
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PRILOG 1
PROMJENA NOSITELJA PREDMETA U AK. GOD. 2020./21.
(na CD-u)

PRILOG 2
CILJNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA UNIRI STRATEGIJE 2021.-2025.

TEHNIČKI FAKULTET
Pokazatelji UNIRI Strategije 2021. – 2025.
- ciljevi, pokazatelji, motivacija, definicija –

I.

1.

Učenje i poučavanje

Cilj

Pokazatelj

Što želimo
postići?
Održati kvalitetu
uvjeta
poučavanja

Koji je pokazatelj
uspjeha?
Omjer nastavnika i
studenata

2. Povećati

3.

organiziranost i
učinkovitost
poučavanja
Razvijati
personalizirani
pristup učenju

4. Razvijati

5.

1

generičke i
praktične1
kompetencije
studenata
Održati
zadovoljstvo
studenata
studijem

Motivacija
(internacionalni i
nacionalni strateški
okviri)
Zašto to trebamo
pratiti?
Unaprjeđenje
kvalitete VO
(THE, QS)

Definicija

Udio diplomiranih
studenata

Unaprjeđenje
učinkovitosti VO
(U-Multirank)

Broj svih diplomiranih studenata podijeljen s brojem svih novo upisanih u prvu
godinu prije onoliko godina koliko je propisano trajanje pripadnog studija
(trajanje studija + 1).

Udio ECTSa
ostvarenih
priznavanjem
prethodnog učenja

Unaprjeđenje
kvalitete,
dostupnosti i
relevantnosti VO

Udio ECTS-a
kolegija koji
uključuju generičke
i praktične
kompetencije
Indeks zadovoljstva
završenih
studenata

Unaprjeđenje
relevantnosti VO

Broj ukupnih ECTS-a ostvarenih priznavanjem prethodnog učenja podijeljen sa
ostvarenim ECTS-ima svih studenata. Uzimaju se u obzir: a) priznavanje ishoda
učenja stečenih na drugim institucijama VO, b) mobilnost u programima
studentske razmjene (Erasmus+, CEEPUS), c) priznavanje neformalno i
informalno stečenih kompetencija, d) priznavanje ishoda učenja izbornih kolegija
stečenih na drugim studijskim programima Sveučilišta.
Broj ECTS-a stručne prakse podijeljen s ukupnim brojem ECTS-a pripadnih
studijskih programa.

Definirati generičke i praktične kompetencije.

Unaprjeđenje
kvalitete,
učinkovitosti,
relevantnosti i
dostupnosti VO

Početna
vrijednost
2020

Ciljna
vrijednost
2025

Opis formule
Ukupni FTE nastavnika (suradnička, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja bez
obzirna na izvor financiranja) naprama broj studenata upisanih na sve studije
(sve razine i bez obzira na financiranje).

Iz upitnika za završene studente - kompozitni indeks koji sadrži ocjene:
zadovoljstvo programom i organizacijom studija, sadržajem i ponudom
obaveznih i izbornih kolegija, nastavnim metodama i odnosom s nastavnicima,
vrednovanjem studentskog rada, dostupnošću materijala za učenje te
mogućnošću stjecanja praktičnih kompetencija i uključivanja u različite oblike
izvan nastavnih aktivnosti.

1 : 15.82

1:15

76,6%

80%

1.85%

2%

11.5%

12%

3.95

4.00

II.

1.

2.

3.

4.

5.

Istraživanje

Cilj

Pokazatelj

Što želimo
postići?

Koji je pokazatelj
uspjeha?

Povećati
znanstvenu i
umjetničku
produkciju

Broj radova po
znanstveniku /
umjetniku

Povećati
znanstveni utjecaj

Broj Q1 i Exc
radova po
znanstveniku

Privlačiti
financiranje
istraživanja

Udio prihoda od
istraživanja

Osnažiti
doktorsku
edukaciju

Broj obranjenih
doktorata

Privlačiti
poslijedoktorande

Broj
poslijedoktorskih
pozicija

Motivacija
(internacionalni i
nacionalni strateški
okviri)
Zašto to trebamo
pratiti?
Unaprjeđenje
međunarodne
konkurentnosti
znanosti i
umjetnosti
(U-Multirank, THE)
Unaprjeđenje
međunarodnog
utjecaja
znanstvenog rada
(citiranost u THE,
QS, U-Multirank)
Jačanje znanstvene
infrastrukture i
sustava znanosti
(U-Multirank, THE)
Poticanje
znanstvene
izvrsnosti i jačanje
ljudskih potencijala
(U-Multirank, THE)
Poticanje
znanstvene
izvrsnosti i jačanje
ljudskih potencijala
(U-Multirank, THE)

Definicija

Početna
vrijednost
2020

Ciljna
vrijednos
t 2025

Deskripcija formule

a.
b.
c.

Broj znanstvenih radova prema Scopus/WoS bazi podijeljen s FTE
znanstvenika (znanstveno zvanje bez obzira na izvor financiranja)
Broj djela kreativne i izvođačke umjetnosti podijeljen s FTE umjetnika
(umjetničko zvanje bez obzira na izvor financiranja).
Broj knjiga i uredničkih knjiga.

a. 0.94
b. 0.00
c. 2

1,00
0,00
2

a. 40.00%
b. 21.33%

42%
23%

a. 3.62%
b. 23.113
kn

5%
27.000 kn

5

5

0

0

Broj radova u znanstvenim časopisima kategoriziranim kao a. Q1 i b. Exc u
prethodnoj godini podijeljen s brojem radova iz 1.a.

a.

Prihod iz kompetitivnih nacionalnih i internacionalnih projekata podijeljen s
ukupnim prihodom.
b. Prihod od iz kompetitivnih nacionalnih i internacionalnih projekata po
znanstvenom radu.
Broj obranjenih doktorata na doktorskim studijima Sveučilišta (samostalnim ili
zajedničkim).

Broj poslijedoktorskih pozicija koje se financiraju iz kompetitivnih ili drugih
projekata te kroz vlastita sredstva.

III.

Transfer znanja i regionalna uključenost

Cilj

Pokazatelj

Što želimo postići?

Koji je pokazatelj
uspjeha?
Broj aktivnih
suradnji s
gospodarstvom i
zajednicom
Udio prihoda od
stručnih projekata
za gospodarstvo i
zajednicu

1. Proširiti suradnju
Sveučilišta i
zajednice

2. Privlačiti
financiranje
projekata u svrhu
transfera znanja

3. Ponuditi

4.

edukativne
programe za
gospodarstvo i
zajednicu
Povećati regionalni
utjecaj

5. Povećati
interdisciplinarno
istraživanje i razvoj

Broj polaznika
edukativnih
programa za
gospodarstvo i
zajednicu
Udio diplomiranih
studenata koji su
se zaposlili u regiji
Broj
interdisciplinarnih
znanstvenorazvojnih
projekata

Motivacija
(internacionalni i
nacionalni strateški
okviri)
Zašto to trebamo
pratiti?
Unaprjeđenje
suradnje s društvom
u cjelini (UMultirank)
Jačanje povezanosti
znanstvenog i
stručnog rada s
društvom u cjelini
(U-Mulitrank, THE)
Unaprjeđenje
povezanosti VO s
društvom u cjelini
(U-Multirank)

Definicija

Jačanje regionalnog
utjecaja VO na
zajednicu
(U-Multirank)
Poticanje
interdisciplinarnog
istraživanja i
razvojnog utjecaja
na društvo u cjelini
(U-Multirank)

Broj alumnija koji su se zaposlili u regiji (PGŽ) podijeljen s ukupnim brojem
alumnija zaposlenih u RH.

Početna
vrijednost
2020

Ciljna
vrijednos
t 2025

Deskripcija formule
Broj aktivnih institucijskih sporazuma o suradnji s gospodarstvom i zajednicom.

58

65

2.84%

3%

357

400

51.86%

51.86%

2

3

Prihod iz svih stručnih projekata za gospodarstvo i zajednicu podijeljen s
ukupnim prihodom.

Broj polaznika (izvan Sveučilišta) edukativnih programa za gospodarstvo i
zajednicu (cjeloživotno obrazovanje, predavanja).

Broj interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz
gospodarstva ili zajednice.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

Internacionalizacija

Cilj

Pokazatelj

Što želimo
postići?
Upisivati više
stranih studenata

Koji je pokazatelj
uspjeha?
Udio stranih
studenata

Ponuditi više
studijskih
programa na
stranom jeziku
Povećati
mobilnost
akademskog
osoblja

Broj studijskih
programa na
stranom jeziku

Proširiti suradnju s
internacionalnim
institucijama

Broj sporazuma o
suradnji s
internacionalnim
institucijama

Poticati
internacionalne
aktivnosti

Broj polaznika
internacionalnih
akivnosti

Broj akademskog
osoblja u dolaznoj
i odlaznoj
mobilnosti

Motivacija
(internacionalni i
nacionalni
strateški okviri)
Zašto to trebamo
pratiti?
Unaprjeđenje
uključivosti i
dostupnosti VO
(THE, QS, UMulitrank)
Unaprjeđenje
dostupnosti VO
(U-Multirank)

Definicija

Jačanje
internacionalne
vidljivosti i
konkurentnosti VO i
znanosti
(THE, QS, UMulitrank)
Jačanje
internacionalnog
utjecaja VO i
znanosti

Broj akademskog osoblja (suradnička, nastavna, znanstvena, znanstvenonastavna zvanja) u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti: a) do 7 dana, b) 15 dana do 3
mjeseca, c) 3 mjeseca i više.

Poticanje
internacionalne
vidljivosti i
konkurentnosti VO i
znanosti

Broj polaznika internacionalnih događanja na Sveučilištu: a) ljetnih / zimskih
škola, b) seminara, c) konferencija, d) doktorskih programa.

Početna
vrijednost
2020

Ciljna
vrijednost
2025

Deskripcija formule
Broj stranih studenata (na razmjeni i upisanih, trajanje: semestar ili više)
podijeljen s ukupnim brojem studenata.

Broj studijskih programa na stranom jeziku: a) preddiplomski; b) diplomski; c)
integrirani; d) poslijediplomski.

0.75%

1%

3

3

91

95

41

45

80

80

Broj aktivnih sporazuma o suradnji s internacionalnim institucijama: a) Erasmus,
b) CEEPUS; c) ostalo.

