Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/17-01/8
URBROJ: 2170-57-01-17-37
Rijeka, 29. rujna 2017.

ZAPISNIK
s 11. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane
29. rujna 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
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
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. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
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Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
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. Anton Turk
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
V. asist. dr. sc. Samir Žic
Lenka Štajduhar, oec.
Fran Torbarina
Sandra Kvaternik
Natalija Vitali
Andrej Borić
Denis Mijolović
Marko Mesarić

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Prof. dr. sc. Josip Brnić
4. Prof. dr. sc. Zlatan Car
5. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
6. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
7. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
8. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
9. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
10. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
11. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
12. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical
13. Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
14. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
15. Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
16. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
17. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
18. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
19. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
20. Doc. dr. sc. Marino Brčić
21. Doc. dr. sc. Dražen Brščić
22. Doc. dr. sc. Dario Iljkić
23. Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Diego Sušanj
Šimun Rogoznica
Ivan Golik
Marin Smilović
Endi Miletić
Franko Hržić
Domagoj Poljančić
Ivana Gašpert
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 većinom glasova (jedan protiv) usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. srpnja 2017.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec srpanj i kolovoz 2017.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 22. rujna 2017.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Tatjana Ivošević, prof. matematike i fizike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent.*
3.1.2. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.*
3.1.3. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.*
3.1.4. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent.*
3.1.5. Anita Badurina, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, Iva Barić, mag. edu.
njemačkog i engleskog jezika i književnosti, Marina Peršurić Antonić, prof. njemačkog i
engleskog jezika i književnosti, Valerija Smrekar, mag. edu. engleskog jezika i književnosti
i informatike, izbor u nastavno zvanje predavač.*
3.1.6. Tea Arrigoni, mag. ing. strojarstva, Matej Gljušćić, mag. ing. brodogradnje, Slavko
Milošević, mag. ing. strojarstva, izbori u suradnička zvanja asistent.*
3.1.7. Vedran Medica-Viola, mag. ing. strojarstva i mag. ekonomije, izbor u suradničko zvanje
asistent.*
3.1.8. Franko Hržić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.9. Maja Dundović, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.10. Luka Batistić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.11. Damjan Banić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent
3.1.12. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.13. Neven Varljen, prof. matematike i fizike, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.14. Branko Radil, dipl. ing. brodogradnje, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.1.15. Iva Petrović, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
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3.3. Imenovanje nositelja predmeta u ak. god. 2017./18. – dopuna.*
3.4. Povjeravanje održavanja nastave.*
3.5. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2016./17.*
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 22. rujna 2017.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Vitomira Komena;
4.1.2. dr. sc. Ivana Štajduhara.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Roberta Basana;*
4.2.2. dr. sc. Marinu Franulović.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnice:
4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing.;*
4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.*
4.5. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnika Marka Perčića, mag. ing. mech.*
4.6. Promjena nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u ak. god. 2017./18.
4.7. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2017./18.*
4.8. Razno.
5. Imenovanje predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost do kraja mandatnog razdoblja ak.
god. 2016./17.-2018./19.
6. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. srpnja 2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane
20. srpnja 2017.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice održane 22. rujna 2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 11. sjednice
održane 22. rujna 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
Na share-point su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
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3.1.1. dr. sc. Tatjana Ivošević, prof. matematike i fizike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan, prof. dr. sc.
Tonči Mikac i prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split) te se dr. sc. Tatjanu Ivošević, prof. matematike i fizike
ne izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, za radni odnos na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Materijali.
3.1.2. dr. sc. Sandi Ljubić, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac,
izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Vlado Glavinić (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Sandija
Ljubića, dipl. ing. računarstva 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 Računarstvo, znanstvenu granu Arhitektura računalnih sustava.
3.1.3. dr. sc. Ante Skoblar, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić, prof. dr.
sc. Sanjin Braut i prof. dr. sc. Željan Lozina (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Antu Skoblara, dipl. ing.
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih
tijela).
3.1.4. dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Mikac, prof. dr. sc.
Milan Ikonić i prof. dr. sc. Ivica Veža (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Sandra Dobovičeka, dipl. ing.
strojarstva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo, znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo.
3.1.5. Anita Badurina, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti, Iva Barić, mag. edu.
njemačkog i engleskog jezika i književnosti, Marina Peršurić Antonić, prof. njemačkog i engleskog
jezika i književnosti, Valerija Smrekar, mag. edu. engleskog jezika i književnosti i informatike, izbor
u nastavno zvanje predavač.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: Ksenija Mance, v. pred., mr. sc. Elisa
Velčić Janjetić, v. pred. i doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Filozofski fakultet, Rijeka) te se izabire
Anitu Badurina, mag. edu. njemačkog i engleskog jezika i književnosti 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.
3.1.6. Tea Arrigoni, mag. ing. strojarstva, Matej Gljušćić, mag. ing. brodogradnje, Slavko
Milošević, mag. ing. strojarstva, izbori u suradnička zvanja asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, prof. dr. sc.
Saša Zelenika i izv. prof. dr. sc. Marina Franulović te se izabire Teu Arrigoni, mag. ing. strojarstva 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
Opće strojarstvo (konstrukcije).
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Sašu Zeleniku.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Neven Lovrin, prof. dr. sc.
Saša Zelenika i izv. prof. dr. sc. Marina Franulović te se izabire Mateja Gljuščića, mag. ing.
brodogradnje 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 Opće strojarstvo (konstrukcije).
Mentoricom se imenuje izv. prof. dr. sc. Marinu Franulović.
3.1.7. Vedran Medica-Viola, mag. ing. strojarstva i mag. ekonomije, izbor u suradničko zvanje
asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, prof.
dr. sc. Branimir Pavković i doc. dr. sc. Vladimir Glažar te se izabire Vedrana Medicu-Viola, mag. ing.
strojarstva i mag. ekonomije 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 Procesno energetsko strojarstvo.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Branimira Pavkovića.
3.1.8. Franko Hržić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, prof.
dr. sc. Ivo Ipšić i doc. dr. sc. Dražen Brščić te se izabire Franka Hržića, mag. ing. računarstva u
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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, znanstvenu
granu Umjetna inteligencija.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara.
3.1.9. Maja Dundović, dipl. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: Neven Lovrin, prof. dr. sc. Saša
Zelenika i izv. prof. dr. sc. Marina Franulović te se izabire Maju Dundović, dipl. ing. strojarstva 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
Opće strojarstvo (konstrukcije).
Mentoricom se imenuje doc. dr. sc. Kristinu Marković.
3.1.10. Luka Batistić, mag. ing. računarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Mladen Tomić, izv. prof.
dr. sc. Tihana Galinac Grbac i izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar te se izabire Luku Batistića, 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,
znanstvenu granu Informacijski sustavi.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića.
3.1.11. Damjan Banić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Domagoj Lanc, prof. dr.
sc. Goran Turkalj i prof. dr. sc. Marko Čanađija te se izabire Damjana Banića, mag. ing. strojarstva 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 Temeljne tehničke znanosti,
znanstvenu granu Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela).
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Domagoja Lanca.
3.1.12. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Vlahinić, izv. prof. dr.
sc. Miroslav Vrankić i prof. dr. sc. Nino Stojković te se izabire Ivana Markovinovića, mag. ing.
elektrotehnike 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 Elektronika.
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Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Sašu Vlahinića.
3.1.13. Neven Varljen, prof. matematike i fizike, izbor u suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Loredana Simčić, prof. dr.
sc. Nermina Mujaković (Odjel za matematiku, Rijeka) i doc. dr. sc. Biserka Draščić-Ban (Pomorski
fakultet, Rijeka) te se izabire Nevena Varljena, prof. matematike i fizike 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 Primijenjena matematika
i matematičko modeliranje
Mentoricom se imenuje doc. dr. sc. Loredanu Simčić.
3.1.14. Branko Radil, dipl. ing. brodogradnje, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Albert Zamarin, prof. dr.
sc. Roko Dejhalla i izv. prof. dr. sc. Tin Matulja te se izabire Branka Radila, dipl. ing. brodogradnje u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Brodogradnja, znanstvenu granu Konstrukcija plovnih i pučinskih objekata.
3.1.15. Iva Petrović, mag. ing. računarstva, izbor u naslovno suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dražen Brščić, izv. prof. dr.
sc. Ivan Štajduhar i doc. dr. sc. Jonatan Lerga te se izabire Ivu Petrović, mag. ing. računarstva u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektronika, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
3. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
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ODLUKU 2
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 Elektronika, za rad na Zavodu za
automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Viktor Sučić
2. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
3. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
ODLUKU 3
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, za rad na
Zavodu za automatiku i elektroniku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Dario Matika (MORH)
ODLUKU 4
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
materijale.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dario iljkić
2. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
3. Prof. dr. sc. Goran Cukor
ODLUKU 5
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 Elektroenergetika, za rad na Zavodu za
elektroenergetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
2. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
3. Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
3.3. Imenovanje nositelja predmeta u ak. god. 2017./18. – dopuna.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena dopuna prijedloga nositelja predmeta za ak. god.
2017./18.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan suzdržan) donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvaja dopuna nositelja predmeta za ak. god.
2017./18. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD-u.
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U prilogu Zapisnika dana je dopuna nositelja predmeta za ak. god. 2017./18. na CD-u (Prilog 1).
3.4. Povjeravanje održavanja nastave.
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni prijedlozi povjeravanja održavanja nastave u
ljetnom semestru ak. god. 2017./18.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se usvajaju prijedlozi o povjeravanju održavanja
nastave u ak. god. 2017./18. prema tabeli danoj u prilogu odluke na CD-u.
U prilogu Zapisnika dani su usvojeni prijedlozi o povjeravanju održavanja nastave u ak. god. 2017./18.
na CD-u (Prilog 2).
3.5. Prolaznosti u ljetnom semestru ak. god. 2016./17.
Članovima Vijeća su, putem share-pointa, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u ljetnom
semestru ak. god. 2016./17.
3.6. Razno.
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp obavijestila je članove Vijeća da u ponedjeljak 2. listopada
2017. započinje nastava prema rasporedu objavljenom na web stranici, a ukoliko se ukaže potreba za
izmjenama treba se javiti voditelju studija. Također je obavijestila da je objavljen Natječaj za izbor
demonstratora i uputila poziv studentima da se prijave. Vezano za upis na 1. godinu, prodekanica je
obavijestila da su upisne kvote na preddiplomskim sveučilišnim studijima strojarstva, elektrotehnike i
računarstva popunjene, a upisi na diplomske studije su u tijeku.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 11. sjednice održane 22. rujna
2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 11. sjednice održane 22. rujna 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 pristupnike:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstava za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Vitomira Komena;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za elektroenergetiku, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje,
pokreće se izbor dr. sc. Vitomira Komena u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:

10

1. Prof. dr. sc. Livio Šušnjić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Nino Stojković - član
3. Prof. dr. sc. Ivica Pavić - član (FER, Zagreb)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.1.2. dr. sc. Ivana Štajduhara.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Zavoda za računarstvo, za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje,
pokreće se izbor dr. sc. Ivana Štajduhara u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak na Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Roberta Basana;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Križan (predsjednik), prof. dr.
sc. Neven Lovrin (član) i prof. dr. sc. Milan Kljajin (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu), daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Roberta Basana izabere
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Marinu Franulović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Križan (predsjednik), prof. dr.
sc. Neven Lovrin (član) i prof. dr. sc. Milan Kljajin (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu), daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Marinu Franulović izabere
u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnika Rajka Rubeše, dipl. ing. te doktorska disertacija. Predsjednik Povjerenstva prof.
dr. sc. Tomislav Mrakovčić ukratko je upoznao članove Vijeća sa sadržajem i znanstvenim doprinosom
doktorske disertacije. Prodekan za znanstvenu djelatnost iznio je prijedlog članova Povjerenstva za
obranu doktorske disertacije, datuma obrane i imenovanja djelovođe.
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Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić (predsjednik),
prof. dr. sc. Nikša Fafandjel (član, mentor), izv. prof. dr. sc. Tin Matulja (član, komentor), izv. prof. dr.
sc. Marko Hadjina i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Sveučilište u Splitu) kojim se pozitivno ocjenjuje doktorsku disertaciju pristupnika
Rajka Rubeše, dipl. ing. pod naslovom Optimizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom
gradnje broda.
1.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – član, mentor
3. Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja – član, komentor
4. Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina – član
5. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov – član (FESB, Split)
2.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u ponedjeljak 16. listopada 2017. u 12:00 sati
u Vijećnici.
3.) Djelovotkinjom se imenuje doc. dr. sc. Dunju Legović.
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnice:
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnice:
4.4.1. Ivanu Melnjak, mag. ing. geoing.;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnice Ivane Melnjak, mag. ing. geoing. Naslov teme doktorske disertacije je
Mogućnost zbrinjavanja otpadnog tonerskog praha u betonskoj industriji.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
3. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
4.4.2. Snježanu Šimunić, dipl. ing. kem. tehn.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnice Snježane Šimunić, dipl. ing. kem. tehn. Naslov teme doktorske disertacije je
Recikliranje LCD zaslona primjenom načela kružnog gospodarstva.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
3. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
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4.5. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnika Marka Perčića, mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnika Marka Perčića, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike imenuje se prof. dr. sc. Igora Mezića
(University of California, Santa Barbara – USA) komentorom doktorske disertacije Marka Perčića, mag.
ing. mech.
4.6. Promjena nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u ak. god.
2017./18.
Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija izložio je članovima Vijeća prijedlog
promjene nositelja na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Modulu 1: Proizvodno
strojarstvo za ak. god. 2017./2018.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Zavoda za materijale te se imenuje nositelj predmeta na poslijediplomskom
sveučilišnom (doktorskom) studiju na Modulu 1: Proizvodno strojarstvo za predmet Procesi oštećivanja
materijala izv. prof. dr. sc. Roberta Basana. Predmet je do sada bio bez nositelja.
4.7. Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2017./18.
Na share-point Fakultetskog vijeća postavljeno je Izvješće o motivacijskim razgovorima s pristupnicima
prijavljenima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za ak. god. 2017./18. te Popis
pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (dokotrskih) studija u ak. god. 2017./18. Prodekan za
znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za upis pristupnika.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc. Tomislava
Mrakovčića i Izvješća Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne
(doktorske) studije vrši se upis pristupnika, na prvu godinu, prema tabeli danoj u prilogu ove odluke.
Upisi u prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija, u ak. god. 2017./18., bit će
održani u razdoblju od 2. do 6. listopada 2017.
U prilogu Zapisnika dan je Popis pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (dokotrskih) studija
u ak. god. 2017./18. (Prilog 3).
4.8. Razno.
Prodekan za znanastvenu djelatnost obavijestio je da su zahtjev za poticanje znanstvene izvrsnosti
podnijeli doc. dr. sc. Stefan Ivić i izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac. 28. rujna 2017., u suradnji s
Građevinskim i Pomorskim fakultetom iz Rijeke, na našem fakultetu održana je Konferencija za
doktorande My First Conferece. Prodekan za znanstvenu djelatnost zahvalio je svima koji su sudjelovali
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u organizaciji Konferencije. Također, obavijestio je da je na web stranici HRZZ-a najavljeno raspisivanje
novih natječaja.

Ad 5.) Imenovanje predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost do kraja mandatnog razdoblja
ak. god. 2016./17.-2018./19.
Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić predložila je imenovanje izv. prof. dr. sc. Roberta Basana, koji
se 1. listopada 2017. vraća sa Sabbaticala, predsjednikom Povjerenstva za izdavačku djelatnost i
knjižnicu, umjesto dosadašnjeg predsjednika prof. dr. sc. Kristiana Lenića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga dekanice prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić imenuje se izv. prof. dr. sc. Roberta Basana
predsjednikom Povjerenstva za izdavačku djelatnost i knjižnicu, umjesto dosadašnjeg predsjednika
prof. dr. sc. Kristiana Lenića, do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2016./17.-2018./19.

Ad 6.) Razno.
Dekanica je obavijestila o postignutim uspjesima studentskih timova: Riteh Racing Teama, Riteh
Waterbike Teama i Adria Hydrofoil Teama. Riteh Racing Team sudjelovao je na natjecanju Baltic Open
Bohemia 2017. u Češkoj i FS Italy 2017. u Italiji. Na oba natjecanja tim je osvojio zapažne rezultate.
Također, organizirali su i sudjelovali na natjecanju FS Alpe Adria 2017. na kartodromu Bura u Šmriki na
kojemu su osvojili 1. mjesto. Mentor prof. dr. sc. Sanjin Braut zahvalio je dekanici prof. dr. sc. Jasni
Prpić-Oršić na pruženoj podršci. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, mentor Riteh Waterbike Teama i Adria
Hydrofoil Teama, ukratko je obavijestio o uspjesima timova. Riteh Waterbike Team sudjelovao je na
Međunarodnoj regati vodocikala u Ilawi u Poljskoj na kojoj su osvojili 23. mjesto, a predstavit će svoje
plovilo na 5. Rijeka Nautic Show-u. Adria Hydrofoil Team predstavio je svoje plovilo na natjecanju u St.
Tropezu u Francuskoj, gdje su dobili podršku organizatora natjecanja za novi koncept plovila. Na
natjecanju nisu sudjelovali zbog problema oko dovršetka sklapanja plovila. Članovi Vijeća pljeskom su
čestitali timovima.
U petak 6. listopada 2017. na našem fakultetu bit će održano svečano otvorenje 3DEXPIRIENCE STEM
Lab-a kao i potpisivanje sporazuma o njegovom osnivanju u suradnji s tvrtkama CADCAM Group iz
Zagreba i AITAC d.o.o. iz Kastva. Također, bit će održana prezentacija 3DEXPIRIENCE platforme u
integraciji s računalnom opremom. Dekanica je uputila poziv za prisustvovanje događanju.
10. studenog 2017. bit će održana Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća povodom obilježavanja 57.
obljetnice Tehničkog fakulteta.
U petak 24. studenog 2017. bit će održan Sajam karijera i Dan otvorenih laboratorija Fakulteta, koji je
do sada bio organiziran u mjesecu travnju za učenike trećih razreda srednjih škola. Ove godine
manifestacije će biti namijenjene učenicima četvrtih razreda srednjih škola, jer oni u ovo doba godine
odlučuju o prijavi predmeta državne mature, a posredno se odlučuju i za upis odabranog fakulteta.
Na sjednici Fakultetskoga vijeća u listopadu 2017. jedna od točaka dnevnoga reda bit će Plan
napredovanja.
18. rujna 2017. započela je s radom Skriptarnica, koja je u najmu tvrtke Tehničar-copyservis d.o.o. iz
Zagreba.
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I ove godine će biti dodijeljena sredstva za nabavku opreme po zavodima, a rok za dostavu ispunjenog
obrasca s obrazloženjem i ponudom bit će 15. studenog 2017.
Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marko Čanađija izabran je za člana sveučilišnog
Savjeta. Članovi Vijeća čestitali su mu pljeskom.
Novi uvjeti Rektorskog zbora ubrzo će stupiti na snagu, a promjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju je obustavljena.
Nova Uprava Sveučilišta u Rijeci angažirala je tvrtku Deloitte d.o.o. iz Zagreba, koja je utvrdila
financijsko i organizacijsko stanje Sveučilišta.
U listopadu 2017. Uprava Sveučilišta posjetit će naš fakultet vezano za internacionalizaciju studija.
Dekanica je iznijela nekoliko riječi o životu i radu nastavnika koji 30. rujna 2017. odlaze u mirovinu, a
oni su: prof. dr. sc. Željko Jeričević, mr. sc. Katica Jurasić, v. pred., prof. dr. sc. Božidar Križan, Ksenija
Mance, v. pred., prof. dr. sc. Gordana Marunić, prof. dr. sc. Vladimir Medica i prof. dr. sc. Božo Smoljan
te im uručila prigodne poklone. Budući umirovljenici zahvalili su se i pozvali djelatnike Fakulteta na
domjenak. Zahvalivši im za dugogodišnji doprinos Fakultetu, Dekanica im je poželjela duge i sretne
umirovljeničke dane.

Na kraju, Dekanica je zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 13:25 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1

DOPUNA NOSITELJA PREDMETA ZA AK. GOD. 2017./18. (NA CD-u)

PRILOG 2

USVOJENI PRIJEDLOZI O POVJERAVANJU ODRŽAVANJA NASTAVE
U AK. GOD. 2017./18. NA (CD-u)

PRILOG 3

POPIS PRISTUPNIKA ZA UPIS POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH
(DOKOTRSKIH) STUDIJA U AK. GOD. 2017./18.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 19. rujna 2017.

Popis pristupnika za upis poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2017./18.
Red.
br.

Prezime i ime

Godina
rođenja

Završeni
fakultet

Trajanje
studija
(godina)

God.
dipl.

Srednja
ocjena

Zaposlenje

Plaća
troškove

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
1.
Tea Arrigoni
1988.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2012.
4,87
AITAC d.o.o.
Da*
Universita degli Studi di
Da
2.
Luca Braidotti
1990.
2
2014.
29,4/30
Universita degli Studi di Trieste
Trieste
3.
Paolo Brezac
1988.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2014.
3,76
Uljanik d.d.
Da
Hiliana Vanessa
Universidad Nacional
4.
Carolina Vallejo de
1988.
Experimental Maritima
5
2011.
16,7/20
Da
Brunsko
del Caribe
5.
Maja Dundović
1983.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2011.
3,53
Da*
6.
Matej Gljušćić
1991.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2015.
4,91
Da*
7.
David Ištoković
1989.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
3,81
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
8.
Milenko Jokić
1981.
Tehnički fakultet, Rijeka
5
2007.
3,60
Politehnika Pula
Da
9.
Dean Kranjčec
1988.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2012.
4,00
KvarnerCAD d.o.o.
Da
10.
Lovro Liverić
1990.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
3,77
PPC Buzet d.o.o.
Da
11.
Maja Marković
1989.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
3,57
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
12.
Sandra Mikulić
1988.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2014.
4,30
AITAC d.o.o.
Da
13.
Stjepan Piličić
1992.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2016.
4,95
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
Građevinski fakultet, Rijeka
14.
Albert Zahtila
1990.
2
2017.
2,55
Z. M. Development d.o.o.
Da
15.
Eugen Zec
1988.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2013.
3,27
Mardesign d.o.o.
Da
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Elektrotehnike
Tomislav Brajković
1.
FSB, Zagreb
5
Franko Hržić
2.
1993.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2015.
5,00
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
Vedran Jurdana
3.
1992.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2017.
4,48
Da*
Nikola Lopac
4.
1994.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2017.
5,00
Da*
Teh. škola za strojarstvo i
5.
Igor Majkić
1989.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2012.
3,10
Da
brodogradnju
Teo Manojlović
6.
1991.
Tehnički fakultet, Rijeka
2
2015.
4.80
SV Group d.o.o.
Da
7.
Ivan Markovinović
1987.
FER, Zagreb
2
2011
4,48
Tehnički fakultet, Rijeka
Ne
* ne plaćaju ako budu izabrani za asistenta

Modul

Voditelj modula

5

N. Lovrin

4

R. Dejhalla

4

R. Dejhalla

4

R. Dejhalla

5
5
1
1
3
1
6
4
5
4
3

N. Lovrin
N. Lovrin
T. Mikac
T. Mikac
R. Žigulić
T. Mikac
D. Pavletić
R. Dejhalla
N. Lovrin
R. Dejhalla
R. Žigulić

2
1
1
2

D. Franković
S. Vlahinić
S. Vlahinić
D. Franković

2

D. Franković

1
1

S. Vlahinić
S. Vlahinić

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo, 2 – Termoenergetika, 3 - Računarska mehanika, 4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata, 5 - Konstruiranje u strojarstvu, 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 - Elektroničko-informacijski sustavi, 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 19. rujna 2017.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i
Interdisciplinarnih znanosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2017./18.
Bodovi

Red.
br.

Ime i prezime

Modul

Predloženi mentor

Voditelj modula
Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tea Arrigoni
Luca Braidotti
Stjepan Piličić
Matej Gljušćić
Milenko Jokić
Lovro Liverić
Dean Kranjčec
Maja Marković
David Ištoković
Paolo Brezac
Eugen Zec
Sandra Mikulić
Maja Dundović
Albert Zahtila

5
4
5
5
1
1
3
6
1
4
3
4
5
4

S. Zelenika
J. Prpić-Oršić
M. Franulović
M. Franulović
D. Iljkić
D. Iljkić
Z. Čarija
Z. Jurković
M. Perinić
A. Zamarin
L. Kranjčević
R. Dejhalla
K. Marković, Ž. Vrcan
-

N. Lovrin
R. Dejhalla
N. Lovrin
N. Lovrin
T. Mikac
T. Mikac
R. Žigulić
D. Pavletić
T. Mikac
R. Dejhalla
R. Žigulić
R. Dejhalla
N. Lovrin
R. Dejhalla

29,09
29,40
29,65
29,37
20,20
21,39
23,00
19,99
21,67
21,25
17,89
25,10
16,57
12,85

10
7,5
2,5
-

15
4
-

25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
25

10
9
9
9
9
8
9
9
7
9
9
*
6
6

79,09
73,40
63,65
63,37
61,70
60,89
57,00
53,99
53,67
53,25
51,89
50,10
47,57
43,85

15.

Hiliana Vanessa
Carolina Vallejo de
Brunsko

4

-

R. Dejhalla

25,05

-

-

**

*

25,05

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti:
1 - Proizvodno strojarstvo
2- Termoenergetika
3 - Računarska mehanika
4 - Projektiranje i gradnja plovnih objekata
5 - Konstruiranje u strojarstvu
6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Napomena:

Odobrena kvota za upis na studij je 30 studenata
* - nije obavljen motivacijski razgovor
** - nedostaju preporuke i suglasnost za mentorstvo

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
Rijeka, 19. rujna 2017.

Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2017./18.
Bodovi

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime i prezime

Modul

Franko Hržić
Nikola Lopac
Vedran Jurdana
Teo Manojlović
Ivan Markovinović
Igor Majkić
Tomislav Brajković

1
2
1
1
1
2
2

Predloženi
mentor

Voditelj modula

I. Štajduhar
N. Bulić
V. Sučić
I. Štajduhar
V. Kirinčić
D. Franković
N. Bulić, S. Skok

S. Vlahinić
D. Franković
S. Vlahinić
S. Vlahinić
S. Vlahinić
D. Franković
D. Franković

Moduli poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnike:
1 – Elektroničko-informacijski sustavi
2 – Elektroenergetika i nove tehnologije
Napomena:

Odobrena kvota za upis na studij je 10 studenata
*** - prijelaz s poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Strojarstva

Ocjene

Radovi

Nagrade

Preporuka

Razgovor

Ukupno

30,00
30,00
26,36
28,6,0
26,36
16,70
***

2,5
5
2,5
-

15
15
-

25
25
25
25
25
25

10
10
10
10
10
8

82,50
80,00
66,36
66,10
61,36
49,70

