Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/17-01/3
URBROJ: 2170-57-01-17-18
Rijeka, 31. ožujka 2017.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2016./17., održane
31. ožujka 2017., s početkom u 14:00 sati u Vijećnici.
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Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić – Oršić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekan prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prodekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Bruno Čalić
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Božidar Križan
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Senka Maćešić
Prof. dr. sc. Vladimir Medica
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Livio Šušnjić
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan
Izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
Izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
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Izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Marino Brčić
Doc. dr. sc. Dražen Brščić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Doc. dr. sc. Igor Wolf
Dr. sc. Ivan Dražić, v. pred.
Poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević
Lenka Štajduhar, oec.
Diego Sušanj
Damjan Banić
Sandra Kvaternik
Natalija Vitali
Lovro Štic
Šimun Rogoznica
Denis Mijolović
Marko Mesarić
Ivan Golik
Marin Smilović
Endi Miletić
Franko Hržić
Ivana Žužić
Mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. – voditeljica preddiplomskog stručnog studija
elektrotehnike

NISU PRISUTNI:
1. Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
2. Prof. dr. sc. Josip Brnić
3. Prof. dr. sc. Zlatan Car
4. Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel
5. Prof. dr. sc. Željko Jeričević
6. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
7. Prof. dr. sc. Neven Lovrin
8. Prof. dr. sc. Gordana Marunić
9. Prof. dr. sc. Tonči Mikac
10. Prof. dr. sc. Boris Obsieger
11. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
12. Prof. dr. sc. Mladen Perinić
13. Prof. dr. sc. Božo Smoljan
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Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Igor Pešić
Doc. dr. sc. Tomislav Senčić
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
V. asist. dr. sc. Samir Žic
Domagoj Poljančić
Ivana Gašpert

Na početku sjednice Dekanica je pozdravila članove Fakultetskog vijeća (dalje: Vijeća).

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. veljače 2017.*
2. Izvješće Dekanice za mjesec veljaču 2017.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 24. ožujka 2017.*
3.1. Raspisivanje natječaja.
3.2. Promjena nositelja predmeta.
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
Računarstvo.*
3.4. Dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Elektroničke komponente i osnovni
sklopovi.*
3.5. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
3.6. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 24. ožujka 2017.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Delača.
4.2. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje za dr. sc. Antu Skoblara.*
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Tee Marohnić, dipl. ing.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Miroslava Randića, dipl.
ing.*
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Marka Fabića, dipl. ing.*
4.6. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.*
4.7. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij.
4.8. Prijedlog programa poslijediplomskog doktorskog studija u polju Računarstvo.*
4.9. Razno.
5. Razno.
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TIJEK SJEDNICE:

Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. veljače 2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 5. sjednice Fakultetskog vijeća održane
24. veljače 2017.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

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

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice održane 24. ožujka 2017.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu sa 6. sjednice
održane 24. ožujka 2017. Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp izložila je prijedloge
Povjerenstva, kako slijedi:
3.1. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o raspisivanju natječaja.
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 Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko
strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branimir Pavković
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić
3. Doc. dr. sc. Marino Grozdek (FSB, Zagreb)
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 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
ODLUKU 3
Raspisat će se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti
profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu
granu Elektronika.

4

Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković
2. Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
3. Prof. dr. sc. Tomislav Kos (FER, Zagreb)
3.2. Promjena nositelja predmeta.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedloge Povjerenstva o promjeni nositelja predmeta.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se promjena nositelja predmeta Tehničko
crtanje (30+30, 6 ECTS), u 2. semestru preddiplomskih stručnih studija strojarstva i brodogradnje, tako
da će umjesto dosadašnjeg nositelja doc. dr. sc. Sanjina Trohe, nositeljica biti prof. dr. sc. Gordana
Marunić.
ODLUKU 2
Temeljem dopisa Zavoda za konstruiranje u strojarstvu vrši se promjena nositelja predmeta Tehničko
dokumentiranje (15+30, 5 ECTS), u 2. semestru preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike, tako
da će umjesto dosadašnjeg nositelja doc. dr. sc. Sanjina Trohe, nositeljica biti prof. dr. sc. Gordana
Marunić.
3.3. Prijedlog izmjena studijskih programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
Računarstvo.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog izmjena studijskih programa
preddiplomskog i diplomskog studija Računarstvo. Prodekanica za nastavu ukratko je obrazložila
navedeni prijedlog uz napomenu da je predloženo da se navedeni studiji akreditiraju na način da se
studijski programi mogu izvoditi i na engleskom jeziku.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo

Z A K LJ U Č A K
Temeljem prijedloga Povjerenstva za nastavu prihvaćaju se izmjene studijskih programa
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak Centru za studije Sveučilišta u Rijeci.
3.4. Dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Elektroničke komponente i osnovni
sklopovi.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno očitovanje Odbora za kvalitetu našega fakulteta,
upućeno dekanici prof. dr. sc. Jasni Prpić-Oršić, vezano za Prigovor studenata na način izvođenja
nastavnog programa kolegija Elektroničke komponente i osnovni sklopovi i odnos predmetne
profesorice prema studentima, sa zahtjevom za Vaše postupanje. Prodekanica za nastavu je članovima
Vijeća ukratko izložila tijek postupka te prijedlog daljnjeg postupanja.
U raspravu su se uključili izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik, prof. dr. sc. Livio Šušnjić i Dekanica.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, većinom glasova (jedan protiv i tri suzdržana), donijelo
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ODLUKU
Temeljem mišljenja Odbora za kvalitetu, prijedloga Dekanice i Povjerenstva za nastavu organizirat će
se dopunska nastava i dopunski ispitni rok iz predmeta Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
(45+30, 7 ECTS), u 3. semestru preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike, za studente koji su
pohađali nastavu.
Temeljem prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku i Povjerenstva za nastavu imenuju se
sunositelji predmeta Elektroničke komponente i osnovni sklopovi za ak. god. 2016./2017. tako da će
nositelji biti izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik, prof. dr. sc. Nino Stojković i izv. prof. dr. sc. Miroslav
Vrankić.
Prof. dr. sc. Nina Stojkovića i izv. prof. dr. sc. Miroslava Vrankića zadužuje se za provedbu dopunske
nastave i dopunskog ispitnog roka.
3.5. Imenovanje članova Povjerenstva za upis studenata.
Prodekanica za nastavu izložila je prijedlog imenovanja članova Povjerenstva za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2017./18.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nastavu te se osniva Povjerenstvo za upis studenata na
preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2017./18., u sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Anica Trp - prodekanica za nastavu (predsjednica)
2.) Doc. dr. sc. Vladimir Glažar - voditelj sveučilišnih studija strojarstva (zamjenik predsjednice)
3.) Doc. dr. sc. Dunja Legović - voditeljica studija brodogradnje
4.) Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
5.) Doc. dr. sc. Mladen Tomić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
6.) Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije
7.) Darko Vidučić - ISVU koordinator
3.6. Razno.
Prodekanica za nastavu napomenula je da nastavnici trebaju obavijestiti voditelje studija o svakoj
promjeni rasporeda održavanja nastave. Također, nije dozvoljeno spajati nastavu za studente na
sveučilišnim i stručnim studijima iako ima slični sadržaj.

Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost sa 6. sjednice održane 24. ožujka
2017.
Članovima Vijeća je putem share- pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost sa 6. sjednice održane 24. ožujka 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 dr. sc. Borisa Delača.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog Povjerenstva za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje za dr. sc. Borisa Delača.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem molbe Zavoda za termodinamiku i energetiku, za provedbu postupka izbora u znanstveno
zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Borisa Delača 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. Branimir Pavković - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Kristian Lenić – član
3. Doc. dr. sc. Marino Grozdek – član (FSB, 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 dr. sc. Antu Skoblara.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstava za izbor u znanstveno
zvanje za dr. sc. Antu Skoblara.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Roberto Žigulić (predsjednik), prof. dr.
sc. Sanjin Braut (član) i prof. dr. sc. Željan Lozina (član, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split), daje se nadležnom Matičnom odboru pozitivno mišljenje i prijedlog da se dr. sc.
Antu Skoblara izabere u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
4.3. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pristupnice Tee Marohnić, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije pristupnice Tee Marohnić, dipl. ing. te doktorska disertacija. Mentor izv. prof. dr. sc. Robert
Basan 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.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
1.) Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Domagoj Rubeša
(predsjednik, FH Joanneum Gesellschaft mbH, Graz, Austrija), izv. prof. dr. sc. Robert Basan
(član, mentor) i prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic (članica) kojim se pozitivno ocjenjuje
doktorsku disertaciju pristupnice Tee Marohnić, dipl. ing. pod naslovom Procjena cikličkih
i zamornih parametara čelika na osnovi njihovih monotonih značajki primjenom
umjetnih neuronskih mreža.
2.) Osniva se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Domagoj Rubeša – predsjednik (FH Joanneum Gesellschaft mbH, Graz,
Austrija)
2. Izv. prof. dr. sc. Robert Basan – član, mentor
3. Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic – članica
3.) Obrana doktorske disertacije bit će održana u utorak 18. travnja 2017. u 11:00 sati u
Vijećnici.
4.) Djelovotkinjom se imenuje dr. sc. Kristinu Marković.
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4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije pristupnika Miroslava Randića, dipl.
ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnika Miroslava Randića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Miroslava Randića, dipl. ing. Naslov teme doktorske disertacije je
Optimizacija postupka zavarivanja čelika povišene čvrstoće
za rad pri niskim temperaturama.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Goran Cukor – predsjednik
2. Prof. dr. sc. Duško Pavletić – član
3. Prof. dr. sc. Goran Turkalj – član
4.5. Izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije Marka Fabića, dipl. ing.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno izvješće Povjerenstva za ocjenu teme doktorske
disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr.
sc. Zoran Jurković (predsjednik), prof. dr. sc. Duško Pavletić (član) i prof. dr. sc. Goran Cukor (član)
utvrđuje se da pristupnik Marko Fabić, dipl. ing., ispunjava Zakonom propisane uvjete za izradu
doktorske disertacije pod naslovom
Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja.
Mentorom se imenuje prof. dr. sc. Duška Pavletića.
4.6. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen prijedlog teksta Natječaja za upis na
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2017./18. Prodekan za znanstvenu
djelatnost napomenuo je da će Natječaj biti objavljen i na engleskom jeziku na stranicama
phdstudies.com.
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 2017./18.
Tekst Natječaja dan je u privitku Odluke i njezin je sastavni dio.
Tekst Natječaja dan je u privitku Zapisnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
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4.7. Prijedlog članova Povjerenstva za razgovore s pristupnicima na poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij.
Prodekan za znanstvenu djelatnost izložio je prijedlog o osnivanju Povjerenstva za razgovore s
pristupnicima za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2017./18.
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. 2017./18., u
sastavu:
1.) Prof. dr. sc. Marko Čanađija
2.) Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
3.) Izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
4.8. Prijedlog programa poslijediplomskog doktorskog studija u polju Računarstvo.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena dokumentacija vezana za prijedlog pokretanja
postupka evaluacije programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz znanstvenog
područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost pokreće se postupak evaluacije
prijedloga programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz znanstvenog područja
Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo.
Dokumentacija se upućuje na daljnji postupak Centru za studije Sveučilišta u Rijeci.
4.9. Razno.
Prodekan za znanastvenu djelatnost iznio je nekoliko obavijesti: 30. ožujka 2017. stupio je na snagu
novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; na fakultetskoj web stranici objavljeni su novi
Minimalni kriteriji za izbor mentora na PDS; zahtjev za poticanje znanstvene izvrsnosti podnijeli su
asistentica Tea Marohnić te poslijedoktorandi dr. sc. Goran Mauša i dr. sc. Vedran Mrzljak; svim
nastavnicima je e-mailom poslan prvi poziv za Konferenciju za doktorande; u petak 7. travnja 2017. izv.
prof. dr. sc. Miroslav Vrankić održat će, na našem fakultetu, predavanje Asistivna tehnologija za
kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Ad 5.) Razno.
Dekanica je obavijestila da su danas, na Građevinskom fakultetu u Rijeci, održane promocije doktora
znanosti. S našega fakulteta promovirani su dr. sc. Marijan Cukrov, dr. sc. Boris Delač, dr. sc. Ervin
Kamenar i dr. sc. Iva Mrša Haber.
Također je obavijestila da je Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio izbor našeg umirovljenog prof. dr. sc.
Julijana Dobrinića u počasno zvanje professor emeritus. Prof. Dobrinić bio bi uključen u rad na
poslijediplomskim sveučilišnim (dokotrskim) studijima.
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U nastavku Dekanica je obavijestila da su na share-point postavljeni Odluka o poticanju izdavanja
sveučilišnih udžbenika, popis kapitalne opreme i softwarea te prezentacija Fakulteta koja je, uz letke i
plakate, napravljena u svrhu promocije u srednjim školama, a mogu ju koristiti svi zainteresirani.

Na kraju je Dekanica zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu u 14:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

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

Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske)
studije u ak. god. 2017./18.

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 31. ožujka 2017. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2017./18. 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 31. ožujka 2017. raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2017./18. 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 4. do 8. rujna 2017. godine. Nakon prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s
povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća (predviđeno sredinom rujna). Upis na studij
odobrava Fakultetsko vijeće.
Upisi će se obavljati od 2. do 6. listopada 2017. godine. Nastava će započeti 16. listopada 2017.
Pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti:
-

ispunjeni 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/obrazovanje/poslijediplomski-doktorski-studij-iz-tehnickih-znanosti/ .

