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Poštovana gospodo, 
 
Obzirom na pokrenuti postupak izbora za dekana Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 
mandatno razdoblje akad. god. 2010/2011., 2011/2012. i 2012/2013. na 43. sjednici 
Fakultetskoga vijeća od 26. ožujka 2010. godine, kao predloženik Zavoda za termodinamiku i 
energetiku za izbor za dekana, izjavljujem da prihvaćam kandidaturu. Isto tako izjavljujem 
da u potpunosti ispunjavam uvjete članka 33., stavak 6, Statuta Tehničkoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci.  

Zahvaljujem Zavodu za termodinamiku i energetiku koji me je predložio i kandidirao me za 
dekana Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje akad. god. 
2010/2011., 2011/2012. i 2012/2013.  

Budem li izabran, obnašanje časne i odgovorne dužnosti dekana ovoga Fakulteta temeljit ću 
na uspješnim iskustvima ranijih dekana, tradiciji Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te 
tridesetgodišnjem iskustvu kontinuirane prisutnosti i rada na Fakultetu. Moj studij strojarstva 
na ovome Fakultetu, aktivno učešće u tijelima uprave Fakulteta i vlastiti razvoj omogućili su 
mi da u gotovo svim segmentima bolje upoznam naš Fakultet i naše Sveučilište. Isto tako, 
moje spoznaje i iskustva stečena tijekom brojnih boravaka na našim i stranim visokim 
učilištima i znanstvenim institucijama, kao i aktivno sudjelovanje na brojnim međunarodnim 
znanstvenim skupovima i kongresima, pomoći će mi tijekom dekanskog mandata da u 
svakom trenutku donesem razboritu odluku radi očuvanja znanstvenoga i obrazovnoga 
digniteta na razini koju su stekli naš Fakultet kao i naše Sveučilište.  

Nastavno i administrativno osoblje poznajem vrlo dobro. Tehnički fakultet je zdrav kolektiv u 
kojem nije nikada bilo nikakvih ekscesa te sam uvjeren da ću i dalje dobivati njegovu podršku 
i ostvariti prijeko potrebnu suradnju za daljnje uspješno vođenje Fakulteta.  

Mislim da sam osoba s kojom nije teško raditi i surađivati i da ću, kao i do sada, uvijek naći 
vremena za djelotvornu suradnju s kolegama i studentima budem li izabran za dekana, te da 
ću opravdati iskazano mi povjerenje. 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
    Red. prof. dr. sc. Vladimir Medica, dipl. ing. strojarstva  


