Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/16-01/11
URBROJ: 2170-57-01-16-50
Rijeka, 25. studenog 2016.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane
25. studenog 2016., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Pomoćnik dekanice doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
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. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
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. Tihana Galinac Grbac
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
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35. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
36. Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
37. Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
38. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
39. Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
40. Doc. dr. sc. Goran Gregov
41. Doc. dr. sc. Dario Iljkić
42. Doc. dr. sc. Stefan Ivić
43. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
44. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
45. Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
46. Doc. dr. sc. Saša Sladić
47. Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
48. Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
49. Doc. dr. sc. Sanjin Troha
50. Doc. dr. sc. Anton Turk
51. Doc. dr. sc. Tomislav Žic
52. Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
53. Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
54. V. asist. dr. sc. Samir Žic
55. Lenka Štajduhar, oec.
56. Diego Sušanj
57. Damjan Banić
58. Sandra Kvaternik
59. Natalija Vitali
60. Andrej Borić (zamjenik Lovre Štica)
61. Denis Mijolović
62. Marko Mesarić
63. Ivan Golik
64. Franko Hržić
65. Dino Ilić (zamjenik Ivane Žužić)

NISU PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan - Sabbatical
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
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17.
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28.
29.
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31.
32.

Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Šimun Rogoznica
Marin Smilović
Endi Miletić
Domagoj Poljančić
Ivana Gašpert
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddipl. struč. studija elektrotehnike

Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Dekanica je izvršila verifikaciju članstva novog člana Vijeća doc. dr. sc. Stefana Ivića. Članovi Vijeća
čestitali su mu pljeskom.
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. listopada 2016.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec listopad 2016.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 18. studenog 2016.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor;*
3.1.2. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;*
3.1.3. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor;*
3.1.4. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje
poslijedoktorand;*
3.1.5. dr. sc. Goran Mauša, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje
poslijedoktorand;*
3.1.6. Tomislav Šivalec, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.7. Luka Grbčić, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.8. Dominik Cikač, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje asistent;*
3.1.9. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, Milan Toš, mag. ing. elektrotehnike, Matija
Vlatković, mag. ing. elektrotehnike, Štefan Zeidler, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.*
3.2. Pokretanje postupka reizbora.
3.3. Plan napredovanja u 2017. godini.*
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3.4. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2015./2016.*
3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2015./2016.*
3.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2015./2016.*
3.7. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 18. studenog 2016.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
4.1.1. dr. sc. Ivanu Grčić;
4.1.2. dr. sc. Igora Peternela.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
4.2.1. dr. sc. Roberta Žigulića;*
4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa;*
4.2.3. dr. sc. Mateja Fonovića.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za izbor poslijedoktoranda za rad na znanstvenom projektu HRZZ-a pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihane Galinac Grbac.*
4.4. Promjena mentora doktorske disertacije Veljka Jardasa, dipl. ing. el.*
4.5. Razno.
5. Razno.

TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. listopada 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zapisnik s 1. sjednice Fakultetskog vijeća održane
28. listopada 2016.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice održane 18. studenog 2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 2. sjednice
održane 18. studenog 2016. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
Na share-portal su postavljena Izvješća Povjerenstava za izbor pristupnika u zvanje i na radno mjesto.
3.1.1. dr. sc. Dubravko Franković, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Nino Stojković, prof. dr. sc.
Livio Šušnjić i prof. dr. sc. Ante Marušić (FER, Zagreb) te se izabire dr. sc. Dubravka Frankovića, dipl.
ing. elektrotehnike 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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.
3.1.2. dr. sc. Saša Sladić, dipl. ing. elektrotehnike, izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Dario Matika (MORH), izv.
prof. dr. sc. Neven Bulić i prof. dr. sc. Livio Šušnjić te se izabire dr. sc. Sašu Sladića, dipl. ing.
elektrotehnike 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 Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektrostrojarstvo.
3.1.3. dr. sc. Ivan Štajduhar, dipl. ing. računarstva, izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredni profesor;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Ipšić, prof. dr. sc.
Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka) i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire dr. sc. Ivana
Štajduhara, dipl. ing. računarstva 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 Umjetna inteligencija.
3.1.4. dr. sc. Ervin Kamenar, mag. ing. elektrotehnike, izbor u suradničko zvanje
poslijedoktorand;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc.
Nenad D. Pavlović (Mašinski fakultet, Niš) i doc. dr. sc. Goran Gregov te se izabire dr. sc. Ervina
Kamenara, mag. ing. elektrotehnike 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 Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije).
3.1.5. dr. sc. Goran
poslijedoktorand;

Mauša,

mag.

ing.

elektrotehnike,

izbor

u

suradničko zvanje

Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac,
prof. dr. sc. Ivo Ipšić i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire dr. sc. Gorana Maušu, mag. ing.
elektrotehnike 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 Računarstvo, znanstvenu granu Informacijski sustavi.
3.1.6. Tomislav Šivalec, 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: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić, doc. dr. sc.
Dubravko Franković i izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen (HEP) te se izabire Tomislava Šivaleca, 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 Elektroenergetika.
Mentorom se imenuje doc. dr. sc. Vedrana Kirinčića.
3.1.7. Luka Grbčić, 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: izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, izv.
prof. dr. sc. Siniša Družeta i izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija te se izabire Luku Grbčića, 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 Mehanika fluida.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Ladu Kranjčevića.
3.1.8. Dominik Cikač, 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: izv. prof. dr. sc. Neven Bulić, prof. dr.
sc. Saša Vlahinić i prof. dr. sc. Dario Matika (MORH) te se izabire Dominika Cikača, 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 Automatizacija i robotika.
Mentorom se imenuje izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića.
3.1.9. Ivan Markovinović, mag. ing. elektrotehnike, Milan Toš, mag. ing. elektrotehnike, Matija
Vlatković, mag. ing. elektrotehnike, Štefan Zeidler, mag. ing. elektrotehnike, izbor u
suradničko zvanje asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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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. Viktor Sučić 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.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Sašu Vlahinića.
3.2. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu iznijela je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka reizbora.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

1.)

2.)

3.)
4.)

ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora dr. sc.
Mladena Tomića, dipl. ing. elektrotehnike na znanstveno-nastavno radno mjesto docent,
za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu
granu Obradba informacija, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Odjel za informatiku, Rijeka)
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.

3.3. Plan napredovanja u 2017. godini.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Plan napredovanja u 2017. godini.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se Plan napredovanja u 2017. godini, temeljem kriterija formiranih za lance napredovanja,
sukladno obrascu danom u prilogu odluke.
Plan će biti proslijeđen na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.
Plan napredovanja u 2017. godini dan je u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
3.4. Izvješća o radu viših asistenata i poslijedoktoranada u ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljena Izvješća o radu viših asistenata i
poslijedoktoranada u ak. god. 2015./2016.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU 1
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Viktora
Dragičevića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 2
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Damira Kolića
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 3
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Branimira
Rončevića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 4
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Ante Skoblara
i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 5
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu v. asist. dr. sc. Samira Žica i
pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 6
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Andree Andrijašević i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 7
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Damira Arbule i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 8
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Paola Blecicha i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 9
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Sandra Dobovičeka i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 10
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Sandija Ljubića i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 11
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Kristine Marković i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 12
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Vedrana Mrzljaka i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 13
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Nevena Munjasa i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 14
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktorandice dr. sc.
Nicolette Saulig i pozitivna ocjena njenoga rada u ak. god. 2015./16.
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O D L U K U 15
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za nastavu prihvaća se izvješće o radu poslijedoktoranda dr. sc.
Željka Vrcana i pozitivna ocjena njegova rada u ak. god. 2015./16.
3.5. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljena Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god.
2015./2016.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Borisa Delača, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Maje Forempoher Škuver, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 3
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Alfreda Viškovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Vladimira Frankija, dipl. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 4
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Roberta Basana pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Tee Marohnić, dipl. ing. strojarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 5
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Marka Perčića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 6
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Ingrid Sterpin, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 7
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Diega Sušnja, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 8
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Graciele Šterpin Valić, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 9
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Gordana Šegona, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 10
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Nikole Turka, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2015./16.
O D L U K U 11
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Ivana Volarića, mag. ing. elektrotehnike, u ak. god. 2015./16.
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3.6. Izvješća o radu mentora u ak. god. 2015./2016.
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljena Izvješća asistenata o mentorstvu i Izvješća o radu
mentora u ak. god. 2015./2016.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Graciele Šterpin Valić o mentorstvu, pozitivno
se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Gorana Cukora u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Borisa Delača o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 3
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Maje Forempoher Škuver o mentorstvu,
pozitivno se ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Duška Pavletića u ak. god. 2015./16.
ODLUKU 4
Temeljem izvješća mentora o svom radu i izvješća asist. Ivana Volarića o mentorstvu, pozitivno se
ocjenjuje rad mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića u ak. god. 2015./16.
3.7. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 2. sjednice održane 18. studenog
2016.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 2. sjednice održane 18. studenog 2016. Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Marko Čanađija izložio je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za:
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstvena zvanja.
4.1.1. dr. sc. Ivanu Grčić;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Geotehničkog fakulteta u Varaždinu - Sveučilište u Zagrebu, za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Ivane Grčić 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. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)
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3. Prof. emeritus Natalija Koprivanac – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Zagreb)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.1.2. dr. sc. Igora Peternela.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem molbe Geotehničkog fakulteta u Varaždinu - Sveučilište u Zagrebu, za provedbu postupka
izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Igora Peternela 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. Aleksandra Anić Vučinić – članica (Geotehnički fakultet, Varaždin)
3. Prof. emeritus Natalija Koprivanac – članica (Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, 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.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za:
Članovima Vijeća su putem share-portala dostavljena izvješća Povjerenstava za izbor u znanstvena
zvanja.
4.2.1. dr. sc. Roberta Žigulića;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Goran Turkalj (predsjednik), prof. dr.
sc. Josip Brnić (član) i prof. dr. sc. Hinko Wolf (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Roberta Žigulića izabere
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Strojarstvo.
4.2.2. dr. sc. Igora Wolfa;
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Anica Trp (predsjednica), prof. dr. sc.
Kristian Lenić (član) i prof. dr. sc. Antun Galović (član, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb) daje
se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc Igora Wolfa izabere u
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Strojarstvo.
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4.2.3. dr. sc. Mateja Fonovića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Božo Smoljan (predsjednik), prof. dr.
sc. Tonči MIkac (član) i prof. dr. sc. Ivica Veža (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,
Split) daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc. Mateja
Fonovića (Continental AG, Hannover, Njemačka) izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za
znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
4.3. 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-portala 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), doc. dr. sc. Ivan Štajduhar (član) i doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin (članica, Odjel za
matematiku Sveučilišta u Rijeci) temeljem kojega niti jedan prijavljeni kandidat ne ispunjava sve
zakonske uvjete niti obvezatne uvjete HRZZ-a te ne posjeduju znanje i vještine potrebne za izvođenje
projektnih aktivnosti 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. Tihana Galinac Grbac.
Sukladno navedenome niti jedan kandidat se ne izabire u daljnji postupak.
4.4. Promjena mentora doktorske disertacije Veljka Jardasa, dipl. ing. el.
Članovima Vijeća je putem share-portala dostavljen Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora doktorske
disertacije Veljka Jardasa, dipl. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti dosadašnjeg mentora imenuje se doc. dr. sc. Jonatana Lergu mentorom
doktorske disertacije Veljka Jardasa, dipl. ing. el. umjesto dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Nevena
Bulića.
4.5. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 5.) Razno.
Dekanica je obavijestila članove Vijeća da će Fakultet i ove godine uložiti financijska sredstva za
nabavku opreme za potrebe nastave. Zavodima će, kao i prijašnjih godina, biti dodijeljeno ukupno
1.000.000 kuna. Zavodi će trebati prikupiti ponude za nabavku opreme te ispuniti obrazac uz
objašnjenje za koji predmet i na koji način će se koristiti oprema. Rok je 15. veljače 2017. Dekanica
apelira da se zavodi drže rokova te da razumno troše dodijeljena financijka sredstva.
U nastavku, Dekanica je prenijela obavijesti i upute donijete na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci
vezano za pisanje doktorskih disertacija koje moraju biti pisane sukladno Pravilnicima, moraju proći
provjeru plagijatstva putem Turnitin-a te trebaju biti unijete u repozitorij. U slučaju nepoštivanja
navedenoga, Rektor neće izvršiti promociju pristupnika. Također, na sjednici Senata je bilo riječi o
uvođenju stručne baze uz postojeću nastavnu i znanstvenu bazu.
Također, Dekanica je obavijestila da je izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac uvrštena među 50
najutjecajnijih žena hrvatskih informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT), a odabir je napravilo
povjerenstvo od 18 članova iz poznatih hrvatskih tvrtki, znanstvenika i medijskih kuća. Članovi Vijeća
čestitali su joj pljeskom.

Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 12:35 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekanica
v.r.
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
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PRILOG 1
PLAN NAPREDOVANJA U 2017.g.

2017. godina
LANAC A

LANAC B

LANAC C

LANAC D

LANAC E

LANAC F

LANAC G

Napredovanje
izvan lanca MZOS

Prezime
Križan

Polje
Strojarstvo

Zavod
ZKS

ZN zvanje
1-RPTZ70

Istek izbora
rujan-17

Novi izbor

Wolf
docent

Strojarstvo
Strojarstvo

ZTE
ZKS

5-D

studeni-16

listopad-17
listopad-17

Prezime
Marunić

Polje
Strojarstvo

Zavod
ZKS

ZN zvanje
1-RPTZ70

Istek izbora
rujan-17

Novi izbor

Tomić
docent

Računarstvo
Strojarstvo

ZR
ZKS

5-D

siječanj-17

listopad-17
listopad-17

Prezime
Medica

Polje
Strojarstvo

Zavod
ZTE

ZN zvanje
2-RPTZ67

Istek izbora
rujan-17

Novi izbor

Gradišnik

Elektrotehnika

ZAE

4-IP

srpanj-17

listopad-17

docent

Strojarstvo

ZTE

Prezime
Smoljan

Polje
Strojarstvo

Zavod
ZM

docent

Strojarstvo

ZM

Prezime
Mance
predavač

Polje
Filologija
Filologija

Zavod
ZMFSJK
ZMFSJK

ZN zvanje
8N-VP

Prezime
Jurasić
Štefan Trubić
asistent

Polje
Matematika
Matematika
Matematika

Zavod
ZMFSJK
ZMFSJK
ZMFSJK

ZN zvanje
8N-VP
9N-P

Istek izbora
rujan-17
rujan-16

Prezime
Jeričević
asistent

Polje
Računarstvo
Računarstvo

Zavod
ZR
ZR

ZN zvanje
3-RP 50%

Istek izbora
rujan-17

Prezime
Stojković

Polje
Elektrotehnika

Zavod
ZAE

ZN zvanje
RP u RPTZ

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
RPTZ u IP

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
RPTZ u RP i
IP u D

listopad-17

ZN zvanje
2-RPTZ65

Istek izbora
rujan-17

Novi izbor
zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
RPTZ u D
listopad-17

Istek izbora
rujan-17

Novi izbor
listopad-17

redoviti profesor u trajnom zvanju, 70 godina
redoviti profesor u trajnom zvanju, 65 godina
redoviti profesor
izvanredni profesor
docent
viši asistent
viši predavač
predavač

Istek izbora
listopad-17

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
VP u P

Novi izbor
listopad-17
listopad-17

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
PuA

Novi izbor
listopad-17

Legenda
1-RPTZ70
2-RPTZ65
3-RP
4-IP
5-D
6-VA
8N-VP
9N-P

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
RPTZ u IP

Novi izbor
listopad-17

zatražiti suglasnost
za promjenu strukture radnih mjesta
RP-50% u A-100%

