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Europass 
Životopis 

 
  

Osobni podaci  

 Prezime / Ime Franulović Marina 

Adresa A. Modrušana 29, 51000 Rijeka, Hrvatska 

Telefonski broj 051-585-689, 051-651-533   

  

E-mail marina.franulovic@riteh.hr 
  

Državljanstvo Hrvatsko 
  

Datum rođenja 08.12.1971. 
  

Spol Ž 
  

  
  

 Radno iskustvo   
  

Datumi 2013. – sada. 

Zanimanje ili radno mjesto Izvanredni profesor, Znanstveni savjetnik 

Glavni poslovi i odgovornosti - Pomoćnica dekanice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (od 2016.) 
- Članica Panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost, P2 – Brodogradnja, 
Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i 
svemirska tehnika (od 2016.) 
- Pomoćna urednica znanstvenog časopisa Engineering Review 
- Članica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira (od 2015.) 
- Članica Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost Tehničkog fakulteta, 
Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) 
- Članica Odbora za kvalitetuTehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) 
- Predsjednica TO544 Strojni elementi Hrvatskog zavoda za norme (od 2015.) 
- Nositeljica kolegija i suradnica u nastavi na sveučilišnim, stručnim i doktorskim 
studijima 
- Mentorica na diplomskim i završnim radovima 
- Mentorica na poslijediplomskom studiju 
- Voditeljica znanstvenih projekata i potpora 
- Suradnica na znanstvenim projektima i potporama 
- Voditeljica Laboratorija za mjerenje hrapavosti 
 



 - Članica Uredničkog odbora Hrvatskog kataloga znanja, vještina i kompetencija za 
studije strojarstva (2015) 
- Zamjenica Predstojnika Zavoda za konstruiranje u strojarstvu (do 2016.) 
- Voditeljica diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva (do 2016.)  
- Savjetnica studentima diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva 
(do 2016.)  
- Članica Povjerenstva za nastavu Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) 
- Članica Povjerenstva za upise Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) 
- Članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci (do 2014) 
 
 
 

Ime i adresa poslodavca Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka 

Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko učilište 

 
Datumi 

 
2009. – 2013 

Zanimanje ili radno mjesto Docent, Znanstveni suradnik, Viši znanstveni suradnik, Znanstveni savjetnik 

Glavni poslovi i odgovornosti - Voditeljica diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva  
- Savjetnica studentima diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva 
- Nositeljica kolegija i suradnica u nastavi na sveučilišnim, stručnim i doktorskim 
studijima 
- Mentorica na diplomskim i završnim radovima 
- Voditeljica znanstvenih projekata i potpora 
- Suradnica na znanstvenim projektima i potporama 
- Voditeljica radne skupine za izradu dijela Samoanalize Tehničkog fakulteta koji se 
odnosi na studente 
- Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Engineering Review 
- Voditeljica Laboratorija za mjerenje hrapavosti 
- Članica Povjerenstva za nastavu Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci 
- Članica Povjerenstva za upise Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci 
- Članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci 

Ime i adresa poslodavca Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka 

Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko učilište 

 
Datumi 

 
1997. – 2009 

Zanimanje ili radno mjesto Stručni suradnik, Asistent, Viši asistent 

Glavni poslovi i odgovornosti - Suradnica u nastavi 
- Suradnica na znanstvenim projektima i potporama 
- Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Engineering Review 
- Voditeljica Laboratorija za mjerenje hrapavosti 

Ime i adresa poslodavca Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka 

Vrsta djelatnosti ili sektor Visoko učilište 

 
Datumi 

 
1995. – 1997 

Zanimanje ili radno mjesto Programer 

Glavni poslovi i odgovornosti - programiranje aplikacija 

Ime i adresa poslodavca Arbor informatika 
 
 



 

Obrazovanje i osposobljavanje  

Obrazovanje  

 
 
 
2008. Doktor znanosti, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, razina 9 
2003. Magistar znanosti, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, razina 8 
1995. Diplomirani inženjer strojarstva, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, razina 7 
1990. Prirodoslovno-matematički tehničar, Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, 
razina 4 

Osposobljavanja 2017. Radionica o vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, Zagreb 
2016. Radionica o vrednovanju skupova ishoda učenja, Zagreb 
2016. Radionica o vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, Zagreb 
2015. Seminar “13th Short Course on Computational Techniques for Plasticity”, 

Barcelona, Šanjolska 
2015. Radionica o vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, Zagreb 
2014. Radionica o strateškom upravljanju, Sveti Martin na Muri 
2014. Radionica za sveučilišne nastavnike „Trening za nastavnike i administrativno 

osoblje“, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci 
2014. Radionica „Mehanički integritet konstrukcija“, Centar za transfer tehnologije, 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
2014. Studijski boravak na TU Darmstadt, Njemačka; 
2013. Ljetna škola „Nonlinear mechanics of soft fibrous materials“, International 

Centre, Udine, Italija 
2013. Ljetna škola „Course for Journal Editors: How to be a successful editor“, 

Sveučilište u Splitu   
2012. „Multiaxial fatigue assessment of engineering materials and components“, 

Fondazione Filippo Renati, Udine, Italija; 
2012. Radionica „Primjena CATIA-e u konstruiranju i razvoju proizvoda“, Tehnički 

fakultet Sveučilišta u Rijeci; 
2011. Studijski boravak na FH Joanneum u Grazu i Montanuniversität u Leobenu, 

Austrija; 
2011. Radionica „Inovacije u inženjerskom projektiranju“, Tehnički fakultet Sveučilišta 

u Rijeci; 
2010. Studijski boravak na FH Joanneum u Grazu i Montanuniversität u Leobenu, 

Austrija; 
2010. Radionica „Training course Non-linear steel structure analysis with LS-DYNA 

software“, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci; 
2009. Tečaj „Upravljanje projektima“, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci; 
2009. Seminar „Prince2TM Project Management“, Hrvatska gospodarska komora - 

Županijska komora Rijeka; 
2009. Tečaj „Uvod u MATLAB“, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu; 
2009. Tečaj za visokoškolske nastavnike „E-learning u nastavnoj praksi“, IT Akademija 

Sveučilišta u Rijeci; 
2008. Studijski boravak na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija; 
2008. Seminar „Catia PLM Day“, Dassault Systèmes, CadCam grupa, Portorož, 

Slovenija; 
2006. Studijski boravak i znanstveno usavršavanje na Fakulteti za strojništvo u 

Ljubljani, Slovenija;  
2005. Seminar „Teorija i praksa mjerenja mehaničkih veličina električnim putem“, HBM 

Akademy i TRCpro, Zagreb; 
2002. Znanstveno usavršavanje na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija; 
2001. Workshop "Supporting Staff Development to Improve Teaching and Learning 

Through a National Network"; Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, 
Sveučilište u Rijeci. 

1998. Znanstveno – stručno usavršavanje na Strojnickoj fakulti u Bratislavi, Slovačka 
 
 
 

  
  



Osobne vještine i kompetencije  
  

Materinski jezik(ci) Hrvatski 
  

Drugi jezik(ci) Engleski 

Samoprocjena  Razumijevanje  Govor  Pisanje  

Europska razina (*)   Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna 
produkcija 

 

Engleski   C1  C1  C1  C1  C1 

            

  

  

Društvene vještine i kompetencije - sklonost timskom radu 
- prilagodljivost radnim uvjetima 
- sposobnost stvaranja novih kontakata 
- sposobnost razmjene informacija 
- sposobnost jasnog usmenog izražavanja 
- poštivanje dogovorenih rokova 

 
  

Organizacijske vještine i kompetencije - Koordiniranje zadataka, projekata i financijskih sredstava  
Vještina stečena vođenjem projekata (2 nacionalna i 1 međunarodni) i 
ostvarivanjem financijskih planova u prethodnom periodu te upravljanjem 
potpora istraživanju te osposobljavanjem na radionicama  

- Vođenje studija i organizacija nastave na visokom učilištu 
Vještina stečena vođenjem preddiploskog i diplomskog studija strojarstva 
tijekom 5 akademskih godina  

- Upravljanje projekima 
Vještina stečena vođenjem projekata (2 nacionalna i 1 međunarodni) i 
radnih grupa (1 IPA IV projekt za razvoj ljudskih potencijala) te 
osposobljavanjem na radionicama 

- Organizacija znanstvenih skupova 
Vještina stečena sudjelovanjem u organizaciji međunarodnih znanstvenih 
skupova  

- Vođenje radnih skupina 
Vještina stečena upravljenjem radnim grupama za ostverenja specifičnih 
zadataka 

- Uređivanje časopisa 
Vještina stečena dugogodišnjim radom u uredništvu znanstvenog časopisa 
te formalnim osposobljavanjem na radionici 

  

Tehničke vještine i kompetencije - Znanstvena istraživanja 
- Primjena analitičkih metoda proračuna konstrukcijskih elemenata 
- Primjena numeričkih metoda proračunavanja nosivosti konstrukcija korištenjem 

programskih paketa 
- Primjena evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala 
- Simulacija ponašanja materijala 
- Mjerenje hrapavosti obrađenih površina 

  

Računalne vještine i kompetencije - Programiranje: Matlab, Fortran, Pascal, SQL  
- Korištenje softvera: AutoCAD, Autodesk Inventor, ANSYS, ELFEN, I-DEAS, CATIA, 

Mathematica, Matlab itd. 
  

Vozačka dozvola B kategorija vozila 
  



 Dodatne informacije, 
Znanstvena i stručna postignuća 

- Projekti 
- Voditeljica znanstveno - istraživačkih projekata 

o Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju 
ponašanja bioloških tkiva (Istraživački projekt Hrvatske 
zaklade za znanost, 2015-2019) 

o Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba 
novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost, 
2016-2021) 

o Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara 
materijala (Inicijalna potpora znanstvenim istraživanjima 
Sveučilišta u Rijeci, 2013-2016) 

o Automatizirani sustav za identifikaciju parametara tkiva 
(bilateralni hrvatsko-slovenski projekt Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, 2012-2013) 

o Podatljivi uređaji ultra-visoke preciznosti za uporabu u 
mikro i nanotehnologiji (znanstveno-istraživački projekt 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2012-2014) 

- Voditeljica tima IPA IV projekata (za partnera Tehnički fakultet Sveučilišta 
u Rijeci) 

o ME4CataLOgue - Mechanical Engineering for Catalogue 
(projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog 
socijalnog fonda, 2013-2015) 

- Suradnica na znanstveno - istraživačkim projektima 
o Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala za lake i 

inovativne konstrukcije (bilateralni hrvatsko-njemački 
projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2014-
2015)  

o Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i 
konstrukcija za inovativne primjene (potpora znanstvenim 
istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, 2013-2016)  

o Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih 
pukotina u uvjetima kotrljajno-kliznog kontakta (bilateralni 
hrvatsko-austrijski projekt Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa, 2010-2011) 

o Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih 
prijenosnika (znanstveno-istraživački projekt Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, 2007-2014) 

o Utjecaj niskocikličnog zamora materijala na nosivost 
ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila (bilateralni 
hrvatsko-slovenski projekt Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa, 2006-2007) 

o Istraživanje visokoopteretivih suvremenih zupčastih 
prijenosnika (znanstveno-istraživački projekt Ministarstva 
znanosti i tehnologije, 2002-2005) 

o Utjecaj krutosti nosivih konstrukcija na nosivost ozubljenja 
s velikim stupnjem prekrivanja profila (bilateralni hrvatsko-
slovenski projekt Ministarstva znanosti i tehnologije, 2001-
2003) 

o Zupčani prijenosnici s velikim stupnjem prekrivanja profila 
(znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i 
tehnologije, 1997-2002) 

- Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole; 
- "Invitation to Croatia for 14th International Conference", 13th International 

Conference EUSPEN - The European society for precision engineering 
and nanotechnology, Berlin, Njemačka, 2013. 

- "Practical use of genetic algorithm for deriving parameters of more 
complex fatigue models", Workshop on Computational Fatigue Analysis 
2013 & The 5th PragTic Users' Meeting, Rytířsko, Češka Republika, 2013 

- Stipendije i nagrade 
- Stipendija Primorsko - goranske županije za znanstveno - stručno 

usavršavanje na Strojnickoj fakulti u Bratislavi, Slovačka 
- CEEPUS stipendija za studijski boravak i znanstveno usavršavanje na 

Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija 
   

 



 

- Mentorstva  
- Broj mentorstva na završnim / diplomskim radovima: 35 (Tehnički fakultet, 
Sveučilište u Rijeci) 
- Mentorstva na 3 doktorske disertacije (Tehnički fakultet, Sveučilište u 
Rijeci) 

- Nastavne aktivnosti 
- u suradničkom pa u znanstveno-nastavnom zvanju sudjelovanje u nastavi 

iz niza  predmeta vezanih za područje elemenata strojeva i konstruiranja 
na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na sve tri razine obrazovanja. 

- povremeno sudjelovanje u nastavi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci na Odsjeku politehnike na Akademiji primijenjenih umjetnosti na 
Odsjeku za primijenjenu umjetnost te na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na 
Učiteljskom studiju. Sunositeljica je kolegija na poslijediplomskom 
doktorskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu   

- Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima 
- Sudjelovala je na brojnim znanstvenm skupovima  
 

 

Publikacije i znanstvena 
aktivnost 

- Objavljivanje znanstvenih radova, citiranost i recenzije 
- Doktorska disertacija „Oštećenje korijena zuba zupčanika zbog 

niskocikličnog zamora materijala“ 
- Magistarski rad „Utjecaj odstupanja koraka na zahvatnoj crti na naprezanja 

u evolventnom ozubljenju“ 
- 16 radova objavljenih u znanstvenim časopisima, od toga 6 radova 

objavljenih u časopisima kvartile Q1/Q2 prema JCR kategorizaciji, a 5 
radova objavljenih u časopisima kvartile Q2 prema SCIMago kategorizaciji  

- 50 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova 
- Citati: 151 (od 2012. - 108), H-indeks: 7 (od 2012. – 6) 10-indeks: 4 (od 

2012. – 3) 
- Recenzije: 18  u međunarodnim znanstvenim časopisima, 6 za znanstvene 

skupove  
- Objavljivanje sveučilišnih udžbenika 

- Križan, Božidar; Franulović, Marina; Zelenika, Saša. Konstrukcijski 
elementi - Zbirka zadataka: Osnove, elementi za spajanje, osovine i 
vratila, Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012.  

- Lista publikacija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220640  

 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220640

