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FAKULTETSKOM VIJEĆU
POMORSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U RIJECI
Predmet: Dr.sc. Dean Bernečić,
izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta pristupnika za
izbor u znanstvenonastavno zvanje DOCENT
Fakultetsko vijeće Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na 115. sjednici
održanoj 24. rujna 2012. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog
nastavnika u znanstveno‐nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent iz
znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transporta, grana
pomorski i riječni promet pri Zavodu za brodostrojarstvo, te je imenovalo Stručno
povjerenstvo u sastavu:
prof.dr.sc. Ivica Šegulja,
izv. prof.dr.sc. Ante Bukša,
izv. prof.dr.sc. Željko Kurtela.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 111/12 od 10. listopada 2012.
godine. Na natječaj se do zaključenja prijavio jedan pristupnik, dr.sc. Dean Bernečić, viši
asistent na Pomorskom fakultetu u Rijeci.
Članovi Stručnog povjerenstva, nakon pregleda i analize natječajne dokumentacije
pristupnika, temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.
123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i
stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno–nastavna zvanja (NN br. 106/06),
podnose Vijeću

slijedećeg sadržaja:

I Z V J E Š Ć E

‐ Životopis pristupnika,
‐ Prikaz znanstvene i nastavne djelatnosti pristupnika s ocjenom, te
‐ Zaključak, mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva.
U privitku:
‐ Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova,
‐ Pisana ocjena o nastupnom predavanju, te
‐ Odluka o izboru pristupnika u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

1. ŽIVOTOPIS PRISTUPNIKA
Pristupnik dr. sc. Dean Bernečić, rođen je 23. srpnja 1966. godine u Rijeci, Republici
Hrvatskoj. Osnovno obrazovanje stekao je u Lovranu, a srednju školu matematičko‐
informatičkog usmjerenja završio je u Rijeci 1985.
Pomorski fakultet u Rijeci upisao je 1986. i diplomirao 1991. s temom diplomskog
rada „Utjecaj goriva na izbor i kvalitetu brodskih maziva“. Tijekom studija višestruko je
nagrađivan kao najbolji student Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Iste godine se zapošljava na tegljačima i dizalicama tadašnjeg JPS (Jadranskog
pomorskog servisa) iz Rijeke, gdje obavlja jednogodišnju plovidbenu praksu u svojstvu
vježbenika stroja.
Nakon uspješno položenog časničkog ispita započinje časnički plovidbeni staž na
brodovima Lošinjske plovidbe, gdje stječe uvjete za polaganje ispita za upravitelja stroja. Ispit
upravitelja stroja uspješno polaže 1995. godine, nakon čega se vraća na brod u svojstvu
upravitelja stroja. Iste godine odlazi na stranu brodarsku kompaniju gdje plovi u svojstvu
upravitelja do 1999. kada se honorarno zapošljava na Pomorskom fakultetu u Rijeci.
Tamo svoju djelatnost započinje kao vanjski suradnik u CIP (Centru za izobrazbu
pomoraca), u obavljanju poslova obuke i školovanja pomoraca, a u sklopu specijalističkih
tečajeva za tankere za ulja, plin i kemikalije.
Godine 2000. zapošljava se na Pomorskom fakultetu u Rijeci kao znanstveni novak. Od
2002. godine sudjeluje na znanstveno istraživačkim projektima na kojima su voditelji bili red.
prof. dr. sc. Pavao Komadina te red. prof. dr. sc. Enco Tireli.
Godine 2000. upisuje poslijediplomski studij na matičnom fakultetu pod naslovom
„Tehnološki sustavi u pomorskom prometu“, te 2005. uspješno brani magistarski rad pod
naslovom „Analiza suvremenih sistema ubrizgavanja i sistema upravljanja ispušnim ventilom
na sporohodnim brodskim motorima“, pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Vladimira Medice s
Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Doktorski rad s naslovom „Analiza utjecaja višestrukog ubrizgavanja na procese i
produkte izgaranja u sporookretnom brodskom dizelskom motoru”, pod mentorstvom dr.sc.
Ivice Šegulje obranio je 26. siječnja 2011. godine i time stekao akademski stupanj doktora
znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transporta,
grane pomorski i riječni promet.
Na Pomorskom fakultetu završava specijalističke tečajeve za instruktora
brodostrojarskih simulatora, na kojima obavlja vježbe iz kolegija "Simulatori i plovidbena
praksa 1 i 2". Pored toga drži i vježbe iz kolegija "Tehnologija transporta tekućih tereta" na 3.
godini dodiplomskog studija.
Govori i piše engleski, a služi se talijanskim jezikom.
Kao dodatne tehničke vještine i kompetencije treba navesti dobro poznavanje TIG,
MIG i MAG tehnika zavarivanja te iskustvo u podvodnim radovima.
Posjeduje ovlaštenje za pregled brodskog strojnog kompleksa izdano od talijanskog
klasifikacijskog zavoda ‐ RINA, sva osnovna ovlaštenja potrebna za rad na brodu te posebna
ovlaštenja za rad s opasnim teretima, rad na tankerima za ulje, plin i kemikalije, kao i veliki
broj drugih posebnih ovlaštenja za rad na putničkim brodovima i jahtama.
Član je ispitne komisije za prve časnike i upravitelje stroja od 3000 kW ili jačim, pri
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

2. PRIKAZ ZNANSTVENE I NASTAVNE DJELATNOSTI PRISTUPNIKA S
OCJENOM
2.1 DOSADAŠNJI IZBORI U ZNANSTVENA ODNOSNO ISTRAŽIVAČKA ILI
SURADNIČKA ZVANJA
1. Znanstveni novak na Pomorskom fakultetu u Rijeci od 2000. godine do
2007. godine
2. Asistent na Pomorskom fakultetu u Rijeci od 2007. godine do 2011. godine
3. Viši asistent na Pomorskom fakultetu u Rijeci od 2011. godine
2.2 ČLANSTVA U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
1. Royal Institute of Navigation, Velika Britanija
2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – član ispitne komisije za prve
časnike stroja i upravitelje stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim.
2.3 ZNANSTVENA DJELATNOST
Rezultat znanstvenog rada su objavljeni znanstveni radovi temeljem kojih je
pristupnik odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja
strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transport, zrakoplovstva, raketne i
svemirske tehnike, od 21. ožujka 2012. godine, izabran u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport.
Popis znanstvenih radova i znanstvena djelatnost pristupnika dana je u
privitku.
2.4 NASTAVNA DJELATNOST
Program i uvođenje novih predmeta
Na preddiplomskom studiju Brodostrojarstva, na Pomorskom fakultetu u Rijeci
(ustrojenom 2005. godine prema Bolonjskoj deklaraciji) pristupnik je sudjelovao u
uvođenju i izradi izvedbenih programa sljedećih kolegija: Simulator i plovidbena
praksa 1 i 2, Tehnologija transporta tekućih tereta, Brodski motori.
Nastava na dodiplomskom studiju (predavanja, vježbe, seminari,...)
U dodiplomskoj nastavi pristupnik sudjeluje od 2000. do 2007. godine kao
znanstveni novak, od 2007. do 2011. godine kao asistent, a od 2011. godine kao viši
asistent. Pristupnik na navedenim studijima sudjeluje u izvođenju dijela nastave,
vježbi i seminara, te u realizaciji ispita iz slijedećih kolegija:

Brodski motori,

Simulator i plovidbena praksa 1,

Simulator i plovidbena praksa 2,

Tehnologija transporta tekućih tereta.

Pristupnik također aktivno surađuje sa studentima u izvođenju seminarskih,
završnih i diplomskih radova.
Osnivanje i operacionalizacija novih studija
Pristupnik je sudjelovao u postavljanju koncepcije i izradi novih programa
preddiplomskog i diplomskog studija Brodostrojarstva na Pomorskom fakultetu u
Rijeci prema Bolonjskoj deklaraciji, a u sklopu reforme visokog školstva u Republici
Hrvatskoj.

2.5 OCJENA NASTAVNE DJELATNOSTI PRISTUPNIKA
Na temelju prikazanih i analiziranih činjenica, Stručno povjerenstvo ocjenjuje
nastavnu djelatnost pristupnika primjerenom zvanju docenta za koje se pristupnik
bira. Pristupnik je u suradničkom zvanju održavao mnogo više od propisanih 90
norma sati nastave u posljednjih pet godina. Pristupnik je bio aktivno uključen u
izradu novih nastavnih planova i programa kolegija na Pomorskom fakultetu u Rijeci,
čime je sadržajno unaprijedio nastavni proces. Nastavni rad pristupnika, na temelju
provedenih studentskih anketa, ukazuje na kvalitetan nastavni rad, sistematičnost i
marljivost u radu te uspješan rad sa studentima. Posebno je zapaženo njegovo
zalaganje za suradnju, susretljivost i pomoć studentima pri savladavanju nastavnog
gradiva te pri izradi seminarskih, diplomskih i završnih radova. Korektan odnos
prema studentima i kolegama potvrdili su pristupnika kao priznatog visokoškolskog
nastavnog djelatnika. Sukladno tome, Stručno povjerenstvo smatra da pristupnik u
potpunosti ispunjava uvjete koji moraju biti zadovoljeni pri izboru u zvanje docenta.

3. ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVA
Na temelju sveukupne analize i ocjene znanstvene, nastavne i stručne
djelatnosti pristupnika, Stručno povjerenstvo zaključuje da pristupnik ispunjava
uvjete članka 93. za izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i
46/07), te uvjete Rektorskog zbora iz točke I. i II. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno‐nastavno zvanje
docent (NN broj 106/06). Na osnovu prije navedenog Stručno povjerenstvo
zaključuje:
1)

Izborom u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, pristupnik ispunjava uvjete
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06,
120/07, 171/10, 116/10), kao i osnovni uvjet iz čl. 32. i čl. 93. (NN 123/03,
198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju za izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent.

2) Pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora visokih učilišta Republike
Hrvatske iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u znanstveno‐nastavno zvanje docent (NN 106/06) budući da:

–

u suradničkom zvanju računajući razdoblje od pet godina prije datuma
pokretanja izbora sudjeluje u izvođenju nastave više od potrebnih
minimalnih 90 norma sati izvedene nastave,

–

je pomogao studentima preddiplomskih/diplomskih studija pri izradi
završnih/diplomskih radova i pri tome da je objavio barem jedan rad u
koautorstvu sa studentom.

3) Dana 15. studenog 2012. godine pristupnik dr.sc. Dean Bernečić održao je pred
Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima nastupno predavanje za
izbor u znanstveno‐nastavno zvanje docent s temom;
„Požar u brodskim generatorima pare na ispušne plinove (razlozi, posljedice i prevencija)“
koje je Povjerenstvo ocijenilo uspješnim i pozitivnim.
Na temelju sveukupne analize i ocjene znanstvene, nastavne i stručne
djelatnosti pristupnika Stručno povjerenstvo daje Fakultetskom vijeću Pomorskog
fakulteta u Rijeci:

M I Š LJ E NJ E
da pristupnik dr.sc. Dean Bernečić ispunjava sve propisane uvjete za izbor u
znanstveno‐nastavno zvanje
DOCENT
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju Tehnologija
prometa i transport, grani Pomorski i riječni promet, te se predlaže Fakultetskom
vijeću Pomorskog fakulteta u Rijeci da se pristupnik izabere u navedeno znanstveno‐
nastavno zvanje.
Stručno povjerenstvo:
1. Prof. dr. sc. Ivica Šegulja
2. Izv. prof. dr. sc. Ante Bukša

3. Izv. prof. dr. sc. Željko Kurtela

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA
KVALIFIKACIJSKI RADOVI
Magistarski rad
Bernečić, D., Analiza suvremenih sistema ubrizgavanja i sistema
upravljanja ispušnim ventilom na sporohodnim brodskim motorima,
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005.
Doktorska disertacija
Bernečić, D., Analiza utjecaja višestrukog ubrizgavanja na procese i
produkte izgaranja u sporookretnom brodskom dizelskom motoru,
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.
ZNANSTVENI RADOVI
1. Martinović, D., Tudor, M., Bernečić, D., Analiza ishodišta za postavljanje
modela pouzdanijeg brodskog pogona, Brodogradnja br. 3, Zagreb, 2011.,
str. 249 – 258.
2. Bernečić, Dean, MAN B&W, Wärtsilä ili Mitsubishi, Pomorski zbornik, br.
43, Rijeka 2005., str. 239 – 250.
3. Bernečić, D., Orović. J., Analiza isplativosti ugradnje turbogeneratora na
brod, Pomorstvo br. 1/2011., str. 3 – 15.
4. Bernečić, D., Radonja, R.: Primjena selektivne katalitičke redukcije na
dvotaktne sporookretne brodske dizelske motore, Pomorstvo br. 1/2011.,
str. 15 – 28.
5. Bernečić, D., Medica V., Suvremeni sustav elektroničkog upravljanja
ubrizgavanja goriva i pogona ispušnog ventila na brodskim dvotaktnim
dizelskim motorima, 1. savjetovanje o morskoj tehnologiji Akademiku Zlatku
Vinkleru in memoriam, 28. – 29. studenog 2005., Tehnički fakultet Sveučilišta u
Rijeci, str. 173 ‐ 184.
STRUČNI RADOVI
1. Bernečić, Dean; Čimbenici koji utječu na uvođenje brzih brodova u
hrvatski prometni sustav, Pomorstvo br. 17/2003.

SUDJELOVANJE U REALIZACIJI ZNANSTVENIH PROJEKATA
1. Projekt Pomorskog fakulteta (šifra: 0112004) s naslovom „Sigurnost
plovidbe i zaštita morskog okoliša, pomorski prometni tokovi i sustav
pomorskog obrazovanja u Hrvatskoj do 2020. godine“, glavni istraživač:
prof.dr.sc. Pavao Komadina.
2. Projekt Pomorskog fakulteta (šifra: 0112009) s naslovom „Prihvatljivost
porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju", glavni
istraživač: prof.dr.sc. Enco Tireli.
3. Projekt Pomorskog fakulteta (šifra: 112‐1121722‐1712) s naslovom
„Energetski sustavi broda, alternativna goriva i smanjenje emisija štetnih
tvari", glavni istraživač: prof.dr.sc. Enco Tireli.

Rijeka, 16.11.2012.

