Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030‐09/15‐01/4
URBROJ: 2170‐57‐01‐15‐25
Rijeka, 23. travnja 2015.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2014./15., održane
23. travnja 2015., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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Dekan prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prodekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić
Glavni tajnik, Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Josip Brnić
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Zoran Mrša
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Loreta Pomenić
Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
Prof. dr. sc. Božo Smoljan
Prof. dr. sc. Luka Sopta
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić – Žic
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Robert Basan
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Doc. dr. sc. Siniša Družeta
Doc. dr. sc. Marko Hadjina
Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
Doc. dr. sc. Tin Matulja
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Jerko Škifić
Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, pred., zamj. predstavnice nastavnika u nastavnim zvanjima
Zn. novakinja Nicoletta Saulig, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Zn. novakinja Andrea Andrijašević, dipl. ing., predstavnica asistenata i viših asistenata
Žarko Burić, mag. ing., predstavnik zaposlenika
Ivan Volarić, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Nikola Anđelić, dipl.ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Lovro Štic, dipl. ing., predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Ljubica Pavlović
Ivana Hreljac
Ljubomir Pozder
Petar Topljak
Šimun Rogoznica
Emil Rubinić
Matej Raguzin
V. asist. dr. sc. Jonatan Lerga – voditelj sveučilišnih studija Elektrotehnike
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21.
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24.

Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnik dekana doc. dr. sc. Neven Bulić
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Željko Jeričević
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Gordana Marunić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Boris Obsieger
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dubravko Franković
Doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
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25. Maja Forempoher‐Škuver, dipl.ing., predstavnica studenata poslijediplomskih studija
26. Teodora Milošević

Na početku sjednice Dekan je pozdravio članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
dnevni red:
1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2015.*
2. Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2015.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 17. travnja 2015.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Dario Iljkić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent;*
3.1.2. Rene Barak, mag. ing. računarstva, Edi Grbac, mag. ing. računarstva, Ines Janković, mag.
ing. računarstva, Stjepan Picek, dipl. ing. elektrotehnike, Vjeran Tuhtan, mag. ing.
računarstva, izbori u naslovna suradnička zvanja asistent.*
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. Mirko Bađim, prof., reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.*
3.3. Raspisivanje natječaja.
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
3.5. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2014./15.*
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 17. travnja 2015.*
4.1. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Sandra Dobovičeka u znanstveno zvanje.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Karla Nađa, dipl. ing.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Leona Šikuleca, dipl.
ing.*
4.4. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.*
4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij.
4.6. Razno.
5. Izvješće o provedbi Strategije 2014. ‐ 2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za 2014. –
nadopuna.*
6. Razno.

Dekan je obavijestio članove Vijeća o održanoj prezentaciji znanstvenoistraživačkih projekata
financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. Prezentacija znanstvenoistraživačkih projekata, čiji
su voditelji prof. dr. sc. Josip Brnić, prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić i prof. dr. sc. Božo Smoljan, održana
je uz nazočnost predstavnice Zaklade gospođe Amine Othman.
U nastavku, Dekan je obavijestio da je dr. sc. Sven Maričić dobitnik Nagrade Primorsko‐goranske
županije te da je Vedran Mrzljak obranio doktorsku disertaciju 17. travnja 2015. Članovi Vijeća nagradili
su ih pljeskom.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljen Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća, održane
27. ožujka 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec ožujak 2015.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice održane 17. travnja 2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 7. sjednice
održane 17. travnja 2015. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. dr. sc. Dario Iljkić, dipl. ing. strojarstva, izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent;
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika 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.
Goran Cukor i prof. dr. sc. Dražen Živković (FESB, Split) te se izabire dr. sc. Darija Iljkića, 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.
3.1.2. Rene Barak, mag. ing. računarstva, Edi Grbac, mag. ing. računarstva, Ines Janković, mag.
ing. računarstva, Stjepan Picek, dipl. ing. elektrotehnike, Vjeran Tuhtan, mag. ing.
računarstva, izbori u naslovna suradnička zvanja asistent.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za izbor pristupnika u
naslovna suradnička zvanja asistent.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Renea Baraka, mag. ing. računarstva, u
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naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 2
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Edija Grbca, mag. ing. računarstva, u naslovno
suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo,
znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 3
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Ines Janković, mag. ing. računarstva, u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 4
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Stjepana Piceka, dipl. ing. elektrotehnike, u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
ODLUKU 5
Prihvaća se izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristijan Lenac, doc. dr. sc.
Ivan Štajduhar i prof. dr. sc. Željko Jeričević te se izabire Vjerana Tuhtana, mag. ing. računarstva, u
naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje
Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
3.2. Reizbor na radno mjesto:
3.2.1. Mirko Bađim, prof., reizbor na nastavno radno mjesto viši predavač.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za reizbor Mirka Bađima,
prof., na nastavno radno mjesto viši predavač.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstv, jednoglasno a donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva u sastavu: Viktor Moretti, v. pred. (Medicinski
fakultet, Rijeka), Veno Đonlić, v. pred. (Filozofski fakultet, Rijeka) i mr. sc. Dragutin Šuker, v. pred.
(Veleučilište u Rijeci), vrši se reizbor Mirka Bađima, prof. na nastavno radno mjesto viši predavač, za
znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvenu granu
Kineziološka edukacija, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju.
3.3. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

5

ODLUKU 1
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno‐nastavno zvanje docent, za
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman (Odjel za fiziku, Rijeka)
2. Prof. dr. sc. Zdravko Lenac (Odjel za fiziku, Rijeka)
3. Doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Odjel za fiziku, Rijeka)
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman (Odjel za fiziku, Rijeka)
2. Prof. dr. sc. Zdravko Lenac (Odjel za fiziku, Rijeka)
3. Doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (Odjel za fiziku, Rijeka)
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Obradba informacija.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Kristijan Lenac
2. Doc. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
3.4. Pokretanje postupka reizbora.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka reizbora na nastavno
radno mjesto viši predavač za mr. sc. Marijanu Živić Đurović.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se pokreće postupak reizbora mr. sc.
Marijane Živić Đurović na nastavno radno mjesto viši predavač, za znanstveno područje
Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika,
za rad na Zavodu za elektroenergetiku.
2.) Osniva se Stručno povjerenstvo za reizbor, u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Dubravko Franković
2. Prof. dr. sc. Juraj Šimunić
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Kuzle (FER, Zagreb)
3.) Zaposlenik je dužan Stručnom povjerenstvu dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta
Rektorskog zbora za reizbor na radno mjesto.
4.) Stručno povjerenstvo u roku od trideset dana od imenovanja podnosi Fakultetskom vijeću,
putem Povjerenstva za nastavu, izvješće o radu zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju
minimalnih uvjeta radnih obaveza (uvjeta Rektorskog zbora) na propisanom obrascu
Sveučilišta u Rijeci.
3.5. Prolaznosti u zimskom semestru ak. god. 2014./15.
Članovima Vijeća su, putem share‐portala, na uvid dostavljene prolaznosti na predmetima u zimskom
semestru ak. god. 2014./15.
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3.6. Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da su na 77. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj 21. travnja
2015., prihvaćene izmjene studijskih programa na preddiplomskim sveučilišnim studijima strojarstva,
brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, preddiplomskim stručnim studijima strojarstva,
brodogradnje i elektrotehnike te diplomskim sveučilišnim studijima strojarstva i brodogradnje.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 7. sjednice održane 17. travnja
2015.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 7. sjednice održane 17. travnja 2015. Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc.
Jasna Prpić‐Oršić izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Sandra Dobovičeka u znanstveno zvanje.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o pokretanju postupka izbora
u znanstveno zvanje za dr. sc. Sandra Dobovičeka.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management za provedbu
postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Sandra Dobovičeka u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Tonči Mikac ‐ predsjednik
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić ‐ član
3. Prof. dr. sc. Ivica Veža – član (FESB, Split)
Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili
ne izabere u znanstveno zvanje. Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Karla Nađa, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljena doktorska disertacija pristupnika Karla Nađa, dipl.
ing. Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka
ocjene doktorske disertacije.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika Karla
Nađa, dipl. ing. pod naslovom
Razvoj sustava za pripremu pitke vode primjenom elektrokemijskih
metoda i naprednih oksidacijskih procesa.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Julijan Dobrinić – predsjednik
2. Dr. sc. Višnja Oreščanin – članica, mentorica (Napredna energija d.o.o., Zagreb)
3. Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec – član, mentor
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4. Prof. dr. sc. Goran Kniewald – član (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
5. Dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić ‐ članica (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnika Leona Šikuleca, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share‐portala dostavljeno Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije pristupnika Leona Šikuleca, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc.
Zlatan Car (predsjednik), prof. dr. sc. Pero Raos (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) i izv.
prof. dr. sc. Tomislav Galeta (član, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) utvrđuje se da pristupnik
Leon Šikulec, dipl. ing. ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu doktorske disertacije pod
naslovom
Razvoj integralnog modela proizvodnje podržanog računarstvom u
oblacima za male I srednje tvrtke.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Zlatana Cara.
4.4. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o raspisivanju Natječaja za upis
na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2015./16.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost raspisat će se Natječaj za upis
na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2015./16.
Tekst Natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio.
Tekst Natječaja dan je u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
4.5. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedlog Povjerenstva o osnivanju Povjerenstva za
razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2015./16.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost te se osniva Povjerenstvo za
razgovore s pristupnicima na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2015./2016.,
u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Jasna Prpić‐Oršić
2.) Prof. dr. sc. Božidar Križan
3.) Izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić
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4.6. Razno.
Nije bilo rasprave.

Ad 5.) Izvješće o provedbi Strategije 2014. ‐ 2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za
2014. – nadopuna.
Povjerenik dekana za Strategiju izv. prof. dr. sc. Kristian Lenić obavijestio je članove Vijeća da smo dobili
dodatne upute Senata Sveučilišta u Rijeci o potrebi nadopune Izvješća o provedbi Strategije 2014. ‐
2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu za 2014. procjenom financijskih pokazatelja.
Nadopuna Izvješća dostavljana je članovima Vijeća putem share‐portala.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se nadopuna Izvješća o provedbi Strategije 2014. – 2020. Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom
fakultetu za 2014.

Ad 6.) Razno.
Dekan je obavijestio članove Vijeća da će 24. travnja 2015. biti održane promocije doktora znanosti
Sveučilišta u Rijeci. S našega fakulteta bit će promovirano deset kandidata.

Na kraju je Dekan zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:25 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
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PRILOG 1

Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske)
studije u ak. god. 2015./16.

TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 23. travnja 2015. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2015./16. i to:
U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Detaljnije na www.riteh.uniri.hr .

Tekst natječaja za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za web-stranicu fakulteta:
TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58
tel. 051/651-444, faks 051/675-818, www.riteh.hr
temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 23. travnja 2015. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2015./16. i to:
1. U poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke
znanosti za module

Proizvodno strojarstvo
Termoenergetika
Računarska mehanika
Projektiranje i gradnja plovnih objekata
Konstruiranje u strojarstvu
Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
Broj slobodnih mjesta za upis je 30.
2. U polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi
Elektroenergetika i nove tehnologije
Broj slobodnih mjesta za upis je 10.
Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama
svakog pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.
Na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije mogu se upisati osobe s odgovarajućom
diplomom diplomiranog inženjera, magistra inženjera ili magistra tehničkih znanosti (u poljima
Strojarstvo, Brodogradnja i Elektrotehnika). Upisati se mogu i pristupnici s diplomom iz srodnih
područja uz eventualno polaganje ispita iz razlikovnih kolegija. Pristupnici moraju imati završeni
sveučilišni diplomski studij s ukupno 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski dio studija ili
završeni sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine. Pristupnici koji su stekli
diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi dužni su priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju
inozemne diplome.
Prijave na natječaj podnose se Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska ulica 58,
51000 Rijeka od 31. kolovoza do 4. rujna 2015. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na
razgovor s povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno 16. i 17. rujna. od
15 do 18 sati). Upis na studij odobrava Fakultetsko vijeće.
Upisi će se obavljati od 28. rujna do 2. listopada. Nastava će započeti 12. listopada 2015.
Pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti:
-

obrazac za životopis PDS-2

-

ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita
i diplomskog rada i prosjeku ocjena

-

dvije preporuke na obrascima za preporuku PDS-3

-

suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora i životopis mentora s popisom objavljenih
radova

-

rodni list i potvrdu o državljanstvu

-

potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu
pristupnika da će sam snositi te troškove.

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem
modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18.
Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.
Cijena studija po semestru je 500 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan uplate uz dodatne troškove ocjene podobnosti teme te ocjene i obrane doktorske
disertacije prema posebnoj odluci o visini novčanih naknada.
Sve druge potrebne informacije o natječaju, poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima,
Pravilniku o poslijediplomskim doktorskim studijima, obrascima i sl. mogu se dobiti u Službi
studentske evidencije osobno ili telefonom, pozivom broja (051) 651 410 ili na web-stranici
http://www.riteh.uniri.hr/nast/novi_progr/poslijedipl/index.html .

