Obrana doktorskog rada Tihomira Dokšanovića
Tihomir Dokšanović, mag. ing. aedif., 15. studenog 2017. godine
javno je, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
obranio doktorski rad pod naslovom Bočno-torzijsko izvijanje
aluminijskih elemenata s otvorenim nesimetričnim poprečnim
presjekom.
Članovi povjerenstva za obranu doktorata bili su izv. prof. dr.
sc. Davor Skejić s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Ivica Boko s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveučilišta u Splitu i izv. prof. dr. sc. Ivica Guljaš s
Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Disertacija je izrađena pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ivice
Džebe s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr.
sc. Damira Markulaka s Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Disertacija predstavlja izvorni znanstveni rad u području proračuna aluminijskih konstrukcija, a
najvažniji znanstveni doprinosi očituju se u utvrđivanju statističkih parametara bazne varijable otpornosti
za različite konstrukcijske legure, rezultatima provedenih laboratorijskih istraživanja na osnovi kojih je
razvijen kalibrirani numerički model za simulaciju bočno-torzijskog otkazivanja, te u definiranju
pojednostavljenog i dostatno pouzdanog proračunskog modela otpornosti na bočno-torzijsko izvijanje za
elemente s nesimetričnim otvorenim poprečnim presjekom, koji je prihvatljiv za svakodnevnu inženjersku
praksu.
Obrani disertacije Tihomira Dokšanovića prisustvovali su nastavnici građevinskih fakulteta u Osijeku i
Zagrebu te prijatelji i uža rodbina pristupnika. Čestitamo kolegi na velikom profesionalnom uspjehu
i stečenoj tituli doktora tehničkih znanosti.
Za e-GFOS pripremio:
doc.dr.sc. Ivan Radić
Prikaz nastupnih predavanja budućih docenata Građevinskog fakulteta Osijek
U razdoblju od 4. - 7. prosinca 2017., održana su nastupna predavanja triju mladih kolega, dr. sc. Gorana
Gazića, dr. sc. Tamare Brleković i dr. sc. Maria Galića. Temeljem točke I. Odluke Rektorskog zbora o
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12),
članka 2. stavka 3., Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor
u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05), uspješno održano
predavanje nužan je uvjet za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docenta.
Dr. sc. Goran Gazić održao je predavanje Savijanje poprečnom silom. Dr. sc.Tamara Brleković održala
je predavanje pod naslovom Uvod u numeričko modleiranje pronosa onečišćenja, a dr. sc. Mario
Galić predavanje Planiranje, praćenje i kontrola utrošaka resursa u građevinskim projektima u fazi
izgradnje.

Svi predloženici za zvanje docenta održali su vrlo uspješna predavanja i pokazali primjerenu razinu
stručne kompetentnosti kako tijekom pripreme tako i tijekom izlaganja teme, što je potvrdilo i jasno
odgovaranje na postavljena pitanja. Gradivo su iznosili jasno, povremeno potičući studente da se aktivno
uključe u predavanje. Tijekom predavanja koristili su računalne prezentacije, slike, natuknice i primjere
kako bi što bolje ilustrirali izloženo gradivo.
Čestitamo svim budućim docentima na izboru u znanstveno-nastavno zvanje i želimo uspješno
napredavanje tijekom budućih godina.
za e-GFOS pripremila:
prof.dr.sc Lidija Tadić

