Sveučilište u Rijeci
TEHNIČKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
KLASA: 030-09/19-01/12
URBROJ: 2170-57-01-19-48
Rijeka, 20. prosinca 2019.
ZAPISNIK
s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2019./20., održane
20. prosinca 2019., s početkom u 12:00 sati u Vijećnici.
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Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp
Prodekanica prof. dr. sc. Marina Franulović
Prodekan izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
Pomoćnik dekana izv. prof. dr. sc. Marino Brčić
Prof. dr. sc. Robert Basan
Prof. dr. sc. Sanjin Braut
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
Prof. dr. sc. Zoran Čarija
Prof. dr. sc. Nelida Črnjarić- Žic
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Prof. dr. sc. Ivo Ipšić
Prof. dr. sc. Zoran Jurković
Prof. dr. sc. Lado Kranjčević
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc
Prof. dr. sc. Kristian Lenić
Prof. dr. sc. Neven Lovrin
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
Prof. dr. sc. Branimir Pavković
Prof. dr. sc. Mladen Perinić
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Prof. dr. sc. Nino Stojković
Prof. dr. sc. Viktor Sučić
Prof. dr. sc. Alfredo Višković
Prof. dr. sc. Goran Turkalj
Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić
Prof. dr. sc. Albert Zamarin
Prof. dr. sc. Saša Zelenika
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
Izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Senčić
Izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić
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77.
78.

Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić
Doc. dr. sc. Paolo Blecich
Doc. dr. sc. Igor Bonefačić
Doc. dr. sc. Ozren Bukovac
Doc. dr. sc. Boris Delač
Doc. dr. sc. Sandro Doboviček
Doc. dr. sc. Viktor Dragičević
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar
Doc. dr. sc. Goran Gregov
Doc. dr. sc. Dario Iljkić
Doc. dr. sc. Ervin Kamenar
Doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
Doc. dr. sc. Kristina Marković
Doc. dr. sc. Tea Marohnić
Doc. dr. sc. Goran Mauša
Doc. dr. sc. Vedran Mrzljak
Doc. dr. sc. Rene Prenc
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza
Doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
Doc. dr. sc. Sanjin Troha
Doc. dr. sc. Anton Turk
Doc. dr. sc. Marko Valčić
Doc. dr. sc. Ivan Volarić
Doc. dr. sc. Željko Vrcan
Doc. dr. sc. Samir Žic
Doc. dr. sc. Tomislav Žic
Mr. sc. Elisa Velčić-Janjetić, v. pred.
Asist. Angela Bašić-Šiško
Marijana Burić Redžović, dipl. iur.
Damjan Banić, mag. ing.
Maja Marković, mag. ing.
Vedran Medica Viola, mag. ing.
Diego Sušanj, mag.ing.
Nikola Turk, mag. ing.
Filip Hadrović-Pavišić
Daniel Ivaničić
Vito Medved
Erik Smoljan
Marin Vidaković-Lipovac

NISU PRISUTNI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Milan Ikonić
Prof. dr. sc. Miroslav Joler
Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Prof. dr. sc. Saša Vlahinić
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik - Sabbatical
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
Izv. prof. dr. sc. Igor Wolf
Doc. dr. sc. Ivan Dražić
Doc. dr. sc. Stefan Ivić
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
Doc. dr. sc. Dunja Legović
Doc. dr. sc. Loredana Simčić
Doc. dr. sc. Ante Skoblar
Tibor Jaklin
Ivan Jokić
Denis Mijolović
Romario Novak
Maša Stanković

Na početku sjednice dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić pozdravio je članove Fakultetskoga vijeća (dalje:
Vijeća).

Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći
d n e v n i r e d:
1. Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. studenog 2019.*
2. Izvješće Dekana za mjesec studeni 2019.*
3. Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 13. prosinca 2019.*
3.1. Izbori u zvanja:
3.1.1. Mauro Uroda, mag. ing. strojarstva, izbor u suradničko zvanje asistent.*
3.1.2. dr. sc. Neven Munjas, dipl. ing. strojarstva, Neven Rekić, dipl. ing. strojarstva, izbor u
naslovno suradničko zvanje asistent.*
3.2. Raspisivanje natječaja.
3.3. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2018./19.*
3.4. Razno.
4. Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 13. prosinca 2019.*
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
4.1.1. dr. sc. Sašu Vlahinića.
4.1.2. dr. sc. Aleksandru Anić Vučinić.
4.1.3. dr. sc. Igora Sutlovića.
4.1.4. dr. sc. Andriju Buljca.
4.2. Pokretanje postupka ocjene doktorske disertacije pristupnika Marka Perčića, mag. ing. mech.*
4.3. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike:
4.3.1. Guruprasada Madhale Jadava.*
4.3.2. Alena Salkanovića, mag. ing. comp.*
4.3.3. Anamariju Antonić, mag. ing. el.*
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike:
4.4.1. Davida Ištokovića, mag. ing. mech.*
4.4.2. Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.*
4.5. Razno.
5. Imenovanje člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Knjižnicu i člana Knjižničnog odbora do kraja
mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.
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6. Izvješće Odbora za kvalitetu.*
7. Razno.

TIJEK SJEDNICE:
Ad 1.) Ovjera Zapisnika s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća održane 29. studenog 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen Zapisnik s 2. sjednice Fakultetskoga vijeća, u ak.
god. 2019./20., održane 29. studenog 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst Zapisnika.

Ad 2.) Izvješće Dekana za mjesec studeni 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Dekana za mjesec studeni 2019.
Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeno izvješće.

Ad 3.) Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice održane 13. prosinca 2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za nastavu s 3. sjednice u
ak. god. 2019./20., održane 13. prosinca 2019. 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.
3.1.1. Mauro Uroda, 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. Zoran Čarija, prof. dr. sc.
Lado Kranjčević i izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta, te se izabire Maura Urodu, 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.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zorana Čariju.
3.1.2. dr. sc. Neven Munjas, dipl. ing. strojarstva, Neven Rekić, dipl. ing. strojarstva, 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. Marko Čanađija, prof. dr.
sc. Goran Turkalj i izv. prof. dr. sc. Marino Brčić, te se izabire dr. sc. Nevena Munjasa, dipl. ing.
strojarstva u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti.
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3.2. Raspisivanje natječaja.
Prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp 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 asistent, u
radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Sandi Ljubić
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
3. Doc. dr. sc. Jonatan Lerga
ODLUKU 2
Raspisat će se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Ivan Dražić
2. Doc. dr. sc. Loredana Simčić
3. Doc. dr. sc. Biserka Draščić Ban (Pomorski fakultet, Rijeka)
3.3. Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2018./19.
Na share-point su postavljena Izvješća o vrednovanju rada asistenata u ak. god. 2018./19.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU 1
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist. Nikole
Anđelića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2018./19.
ODLUKU 2
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Damjana Banića, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2018./19.
ODLUKU 3
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Nelide Črnjarić-Žic pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Angele Bašić-Šiško, mag. matematike, u ak. god. 2018./19.
ODLUKU 4
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Josipa
Batiste, mag. ing. strojarstva, u ak. god. 2018./19.
ODLUKU 5
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Mladena Tomića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Luke Batistića, mag. ing. računarstva, u ak. god. 2018./19.
ODLUKU 6
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Zlatana Cara pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Sebastijana Blaževića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
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ODLUKU 7
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Alberta Zamarina pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Davora Bolfa, dipl. ing. brodogradnje u ak. god. 2018./2019.
ODLUKU 8
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Dominika Cikača, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
ODLUKU 9
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice doc. dr. sc. Kristine Marković pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Maje Dundović, dipl. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 10
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Mateja Gljušćića, mag. ing. brodogradnje u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 11
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist. Petra
Gljušćića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 12
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Lade Kranjčevića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Luke Grbčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 13
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Franka Hržića, mag. ing. računarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 14
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Mladena Perinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Davida Ištokovića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 15
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Dubravka Frankovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Alena Jakoplića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 16
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Viktora Sučića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Vedrana Jurdane, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 17
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Anice Trp pozitivno se ocjenjuje rad asist. Matea
Kirinčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 18
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Domagoja Lanca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Sandre Kvaternik, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 19
Temeljem izvješća i prijedloga mentorice prof. dr. sc. Marine Franulović pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Davida Liovića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
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O D L U K U 20
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra
Liverića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 21
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Nikole Lopca, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 22
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Ivana Markovinovića, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 23
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Branimira Pavkovića pozitivno se ocjenjuje rad
asist. Vedrana Medice-Viole, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 24
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Zelenike pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Marka Perčića, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 25
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Kristijana Lenca pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Diega Sušnja, mag. ing. računarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 26
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Darija Iljkića pozitivno se ocjenjuje rad asist. Lovra
Štica, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 27
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Saše Vlahinića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Zorana Šverka, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 28
Temeljem izvješća i prijedloga mentora prof. dr. sc. Kristiana Lenića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Frana Torbarine, mag. ing. strojarstva u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 29
Temeljem izvješća i prijedloga mentora izv. prof. dr. sc. Nevena Bulića pozitivno se ocjenjuje rad asist.
Nikole Turka, mag. ing. elektrotehnike u ak. god. 2018./2019.
O D L U K U 30
Temeljem izvješća i prijedloga mentora doc. dr. sc. Jonatana Lerge pozitivno se ocjenjuje rad asist. Ane
Vranković, mag. ing. računarstva u ak. god. 2018./2019.
3.4. Razno.
Nije bilo rasprave.
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Ad 4.) Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost s 3. sjednice održane 13. prosinca
2019.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Povjerenstva za poslijediplomske studije
i znanost s 3. sjednice u ak. god. 2019./20., održane 13. prosinca 2019. Prodekanica za znanstvenu
djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović izložila je prijedloge Povjerenstva, kako slijedi:
4.1. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje za pristupnike:
Prodekanica za znanstvenu djelatnost izložila je prijedloge Povjerenstva za pokretanje postupka izbora
pristupnika u znanstveno zvanje.
4.1.1. dr. sc. Sašu Vlahinića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i prijedloga Zavoda za automatiku i elektroniku za provedbu postupka izbora
u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Saše Vlahinića u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik
u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Nino Stojković - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Viktor Sučić - član
3. Prof. dr. sc. Davor Petrinović – član (Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Sveučilište u Zagrebu)
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. Aleksandru Anić Vučinić.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Aleksandre Anić Vučinić u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke
znanosti, znanstveno polje Interdisciplinarne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Marko Čanađija - predsjednik
2. Professor emeritus dr. sc. Josip Brnić - član
3. Professora emerita dr. sc. Natalija Koprivanac – članica (Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu)
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.
4.1.3. dr. sc. Igora Sutlovića.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
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ODLUKU
Temeljem osobne molbe za provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc.
Igora Sutlovića (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu) u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno
polje Temeljne tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Milan Ikonić - predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tonči Mikac - član
3. Prof. dr. sc. Frankica Kapor – članica (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište
u Zagrebu)
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.
4.1.4. dr. sc. Andriju Buljca.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem osobne molbe i dopisa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za
provedbu postupka izbora u znanstveno zvanje, pokreće se izbor dr. sc. Andrije Buljca u znanstveno
zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne
tehničke znanosti.
Osniva se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - član
3. Prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar – član (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u
Zagrebu)
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 Marka Perčića, mag. ing. mech.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljena doktorska disertacija pristupnika Marka Perčića,
mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak ocjene doktorske disertacije pristupnika
Marka Perčića, mag. ing. mech. pod naslovom
Karakterizacija utjecajnih parametara na trenje u nanometarskom području.
Mentor doktorske disertacije je prof. dr. sc. Saša Zelenika, a komentor prof. dr. sc. Igor Mezić.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu, u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Ervin Kamenar - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Goran Gregov – član
3. Prof. dr. sc. Željko Domazet – član (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,
Sveučilište u Splitu)
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4.3. Promjena mentora doktorske disertacije za pristupnike:
Članovima Vijeća su putem share-pointa dostavljeni obrasci Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora za
pristupnike Guruprasada Madhale Jadava, Alena Salkanovića, mag. ing. comp. i Anamariju Antonić,
mag. ing. el.
4.3.1. Guruprasada Madhale Jadava.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc.
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Miroslava Vrankića, dosadašnjeg komentora prof.
dr. sc. Saše Vlahinića te samog studenta, imenuje se doc. dr. sc. Jonatana Lergu mentorom i prof. dr.
sc. Miroslava Vrankića komentorom pri izradi doktorske disertacije Guruprasada Madhale Jadava.
4.3.2. Alena Salkanovića, mag. ing. comp.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc.
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Štajduhara te samog studenta, imenuje
se doc. dr. sc. Sandija Ljubića mentorom pri izradi doktorske disertacije Alena Salkanovića, mag. ing.
comp.
4.3.3. Anamariju Antonić, mag. ing. el.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem suglasnosti voditelja poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija prof. dr. sc.
Domagoja Lanca, dosadašnjeg mentora prof. dr. sc. Vitomira Komena (HEP ODS d.o.o.) te same
studentice, imenuje se prof. dr. sc. Sašu Vlahinića mentorom pri izradi doktorske disertacije Anamarije
Antonić, mag. ing. el.
4.4. Pokretanje postupka prijave teme doktorske disertacije za pristupnike:
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljen obrazac Prijava teme doktorske disertacije za
pristupnike Davida Ištokovića, mag. ing. mech. i Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.
4.4.1. Davida Ištokovića, mag. ing. mech.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Davida Ištokovića, mag. ing. mech. Naslov teme doktorske disertacije je
Simulacijski okvir za određivanje optimalnog vremenskog iskorištenja
višepredmetnog linijskog proizvodnog sustava.
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Mladen Perinić.
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Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zoran Jurković - predsjednik
2. Doc. dr. sc. Sandro Doboviček - član
3. Prof. dr. sc. Goran Šimunović – član (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,
Sveučilište u Osijeku)
4.4.2. Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Povjerenstva, jednoglasno donijelo
ODLUKU
Temeljem pristigle dokumentacije pokreće se postupak prijave teme doktorske disertacije
pristupnika Marka Šrajbeka, mag. ing. geoing. Naslov teme doktorske disertacije je
Modeliranje širenja onečišćenja nitratima u podzemnoj vodi i analiza utjecaja na vodocrpilište.
Predloženi mentor pri izradi doktorske disertacije je prof. dr. sc. Lado Kranjčević.
Osniva se Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član
3. Izv. prof. dr. sc. Mario Kovač – član (Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
4.5. Razno.
Prodekanica za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marina Franulović obavijestila je članove Vijeća o
sljedećem:
- Na Povjerenstvu za poslijediplomske studije i znanost raspravljalo se o planiranim izmjenama
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo,
Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti, Interdisciplinarne tehničke znanosti te Elektrotehnika.
- Fakultetu je odobren projekt pod nazivom Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja
onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjim (KLIMOD) čiji je voditelj prof. dr. sc. Lado
Kranjčević. Vrijednost projekta iznosi 2,8 milijuna kuna.
- Fakultet je dobio ovlaštenje za provedbu postupka izbora u znanstvena zvanja u znanstvenom polju
Računarstvo.
- HRZZ je raspisala natječaje za Uspostavne istraživačke projekte i Istraživačke projekte (slovenskohrvatske bilateralne projekte) s rokom prijave 13. veljače 2020.
- Također, raspisan je natječaj za IRI 2 projekte, između tvrtki i fakulteta, uz napomenu da je tvrtka
nositelj projekta.

Ad 5.) Imenovanje člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Knjižnicu i člana Knjižničnog odbora
do kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22.
Dekan je izložio prijedlog nove članice Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Knjižnicu te nove članice
Knjižničnog odbora, zbog odlaska dosadašnje članice Marte Lončarević, prof. i dipl. knjiž., na novo
radno mjesto. Za novu članicu Povjerenstva i Odbora predložena je Sanja Orešković, dipl. knjiž.
Vijeće je, sukladno prijedlogu, jednoglasno donijelo
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ODLUKU 1
Imenuje se Sanju Orešković, dipl. knjiž. članicom Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Knjižnicu, do
kraja mandatnog razdoblja ak. god. 2019./20.-2021./22., umjesto dosadašnje članice Marte
Lončarević, prof. i dipl. knjiž., koja zbog odlaska na radno mjesto u drugu instituciju nije više djelatnica
Fakulteta.
ODLUKU 2
Imenuje se Sanju Orešković, dipl. knjiž. članicom Knjižničnog odbora, do kraja mandatnog razdoblja
ak. god. 2019./20.-2021./22., umjesto dosadašnje članice Marte Lončarević, prof. i dipl. knjiž., koja zbog
odlaska na radno mjesto u drugu instituciju nije više djelatnica Fakulteta.

Ad 6.) Izvješće Odbora za kvalitetu.
Članovima Vijeća je putem share-pointa dostavljeno Izvješće Odbora za kvalitetu o provedenim
vrednovanjima u ak. god. 2018./19. Predsjednik Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Marko Čanađija
ukratko je upoznao članove Vijeća s rezultatima provedenih vrednovanja. U ak. god. 2018./19.
provedena su vrednovanja kolegija, nastavnika i asistenata od strane studenata, istraženi su uzroci
neuspješnog studiranja te motivacija za upis na studij.
Vrednovanje nastave od strane studenata ocijenjeno je ocjenom većom od 4,40. Sugestije studenata,
vezane uz pojedine kolegije, odnose se na poboljšanje redovitosti i kvalitete održavanja nastave,
pravovremenu i potpunu informiranost o zahtjevima na kolegiju, dostupnost nastavnika i primjeren
odnos prema studentima, bolju dostupnost i točnost materijala za učenje, bolju usklađenost
predavanja i vježbi, bolju pripremljenost nastavnika za održavanje nastave te način održavanja ispita.
Studenti su istaknuli i puno pozitivnih primjera vezanih uz rad nastavnika i asistenata. Također,
prikazani su rezultati neuspješnog studiranja, a koji se odnose na studente koji su se ispisivali sa studija
ili su mijenjali studij na Fakultetu. Istražena je i motivacija za upis na studij obzirom na opći uspjeh u
srednjoj školi i mjesto stanovanja.
Na kraju Izvješća prikazana je anketa Sveučilišta u Rijeci, koju su ispunjavali završeni studenti u ak. god.
2017./18., a vezana je uz zadovoljstvo studenata sa završenim studijem u odnosu na osposobljenost za
rad u struci, mogućnost stjecanja praktičnih kompetencija, zadovoljenje početnih očekivanja,
preporuku za upis na studij budućim studentima te indeks generalnog zadovoljstva studijem, pri čemu
je vrijednost svih parametara za studije Tehničkog fakulteta u Rijeci bila veća od prosječne.
U raspravu su se uključili: prof. dr. sc. Sanjin Braut, prof. dr. sc. Marko Čanađija, prof. dr. sc. Neven
Lovrin, prof. dr. sc. Roko Dejhalla, asistent Diego Sušanj, prodekanica prof. dr. sc. Anica Trp, doc. dr. sc.
Tea Marohnić i dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić.

Ad 7.) Razno.
Dekan prof. dr. sc. Duško Pavletić obavijestio je članove Vijeća da je 4. studenog 2019. objavljen Poziv
za prijavu studentica i studenata za dodjelu Dekanove nagrade za studentski aktivizam. Prijave su se
mogle podnijeti u Službu studentske evidencije do 2. prosinca 2019. Do isteka roka nije zaprimljena niti
jedna prijava, stoga u 2019. godini neće biti dodijeljena Dekanova nagrada za studentski aktivizam.
Novi Poziv bit će objavljen u mjesecu rujnu sljedeće godine.
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Na kraju, Dekan je zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu u 12:45 sati.

Zapisnik sastavila:
Sanja Prpić, dipl. oec.

Dekan
v.r.
Prof. dr. sc. Duško Pavletić
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