
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/1 
URBROJ: 2170-24-01-22-1/TT 
Rijeka, 14. siječnja 2022. 
 

Na temelju  članka 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i članka 20. stavka 1. podstavka 1. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
upućujem 
 

P O Z I V 
za  IV. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2021./2022. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 14. siječnja 2022. godine do 18. siječnja 
2022. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 18. siječnja 2022. godine u 14,00 
sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 07. prosinca 

2021. godine te zapisnika III. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
09. prosinca do 14. prosinca 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  

 
3. I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  

 
4.  S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 

 
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za diplomski ispit na 

Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za 
studente koji su akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu studija (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Imenuju se članovi Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za studente koji su 
akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu studija: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. – predsjednik 
2. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 



II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

6. Donošenje odluke o usvajanju Politike zaštite osobnih podataka Medicinskog 
fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Usvaja se Politika zaštite osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
II. Odluka stupa na snagu osam (8) dan nakon dana donošenja. 

7. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Medicinskog 
fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Odluka stupa na snagu osam (8) dan nakon dana donošenja. 
 

8. Na temelju članka 63. stavak 6. alineja 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13, 101/14, 60/15, 131/07, 96/18) i članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
(KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-
05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA:003-05/20-02/14, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.),  Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

o izmjeni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. 
 
U Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-
1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 
2018., KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.) djelatnosti 
Fakulteta taksativno su navedene u  članku 9. stavak 2. kako slijedi:  
 
„Djelatnosti Fakulteta su: 

 Ustroj i izvedba sveučilišnih studija: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski 
i diplomski te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) i poslijediplomski specijalistički 
studij,  

 Ustroj i izvedba kratkih i preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija, 

 stalno provođenje znanstvenog i stručnog rada iz više znanstvenih i stručnih polja,  
 ustrojavanje i provođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja 

zdravstvenih radnika radi praćenja novih stručnih i znanstvenih dostignuća, 



 ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, izvođenje programa 
koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u studijskim programima, 

 ustrojavanje i provođenje stručnog rada i stručnih usluga iz djelatnosti visokostručnih 
ustrojbenih jedinica ili zavoda (laboratorijska dijagnostika, tehničko ispitivanje i analiza 
– mjerenje u vezi s čistoćom vode, analiza mogućeg zagađivanja otpadnih voda, ostale 
stručne usluge) te sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite, 

 istraživačko - razvojne usluge, knjižnična, izdavačka i informatičko-računarska 
djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada, 

 ustrojavanje i provođenje domaćih i međunarodnih tečajeva radi proširivanja znanja 
studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih osoba 

 prodaja udžbenika i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti, 
 administrativno - uslužne djelatnosti za potrebe fakulteta, 
 sudska vještačenja iz znanstvenog i stručnog područja biomedicine i zdravstva, 
 organiziranje znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova, 
 obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave i to: 

 Obiteljska medicina 
 Medicina rada i sporta 
 Školska medicina 
 Medicinska mikrobiologija s parazitologijom 
 Sudska medicina 
 Javno zdravstvo 
 Epidemiologija 
 Zdravstvena ekologija 
 Medicinska genetika 
 Medicinsko – laboratorijska djelatnost 
 Radiološko – tehnološka djelatnost 

 Davanje stručnih mišljenja i vještačenja 
 Patologija (patohistološka i molekularna dijagnostika) 

 suradnja s visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim institutima u zemlji i 
inozemstvu.“ 

 
U Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-
1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 
2018., KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.) članak 9. 
stavak 3. glasi: 
 
„Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Fakultet može obavljati i druge djelatnosti ako 
služe 
unapređenju registriranih djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih, kadrovskih kapaciteta 
i opreme te ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz registrirane djelatnosti.“ 
 

II. 
 
Ovom Odlukom mijenja se članak 9. stavak 2. Statuta na slijedeći način: 
 
(1) Alineja 5.  
umjesto  



- „ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, izvođenje programa 
koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u studijskim programima“ 

sada glasi: 
- „ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja, 

izvođenje programa koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u 
studijskim programima,“ 

 
(2) Alineja 7. 
umjesto 

- „istraživačko - razvojne usluge, knjižnična, izdavačka i informatičko-računarska 
djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,“ 

sada glasi: 
 „istraživačko razvojne usluge, knjižnična, nakladnička i izdavačka djelatnost te 

djelatnost skriptarnice za potrebe nastave, znanstvenog, istraživačkog i 
stručnog rada,“. 

 
(3) Alineja 9. 
umjesto 

- „prodaja udžbenika i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti“ 

sada glasi: 
 „Prodaja udžbenika i ostalih tiskovnih materijala potrebnih za obavljanje 

djelatnosti Fakulteta“ 

 
(4) U članku 9. stavak 2. iza alineje 14. dodaju se nove alineje: 
 

 informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i istraživačkog rada i drugih 
aktivnosti Fakulteta 

 sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite, 
 prodaja promotivnih materijala za potrebe promidžbe Fakulteta 
 prodaja vlastitih izdanja i proizvoda putem interneta  
 izrada ekspertiza i stručnih mišljenja te konzultantske usluge iz znanstvenog i stručnog 

područja biomedicine i zdravstva u suradnji s gospodarstvom i zdravstvenim 
ustanovama 

 lektoriranje medicinskih publikacija 
 tiskarska djelatnost  
 prevoditeljske djelatnosti 
 umnožavanje snimljenih zapisa  
 kupnja i prodaja robe. 

III. 
 
Ovom Odlukom mijenja se članak 9. stavak 3. Statuta na način da isti sada glasi: 
 
„Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Fakultet može obavljati i druge djelatnosti bez 
upisa u sudski registar u manjem opsegu ako služe unapređenju registriranih djelatnosti i 



pridonose iskorištenju prostornih, kadrovskih kapaciteta i opreme, a posebno ustrojavanju i 
izvođenju programa stalnog usavršavanja iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. “ 
 

IV. 
 
Ova odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
9. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
9. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za kirurgiju 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. MARKO ZELIĆ, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre 
za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.         

 
b) Katedre za dječju kirurgiju 

 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. ANA BOSAK VERŠIĆ, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu)  
Katedre za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.         
 

9. II. Donošenje odluke o postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 
 

a) Katedre za neurorehabilitaciju. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za neurorehabilitaciju. 

 
9. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 07. prosinca 2021. 
godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23. prosinca 2021. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
 

 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i 



embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir Sapunar, 
dr. med. 

 Imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: prof. 
dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Jelena Tomac, 
dr. med. 

 
B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 12. listopada 2021. 

godine te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 02. studenog 2021. godine i 28. 
prosinca 2021. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

 
a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu 
medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Siniša Volarević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i doc. dr. sc. Slađana 
Bursać, dipl. sanit. ing. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Gordana Blagojević 
Zagorac, dr. med. 

 
C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i suglasnosti 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 



znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Maja Abram, dr. med., doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Marija 
Tonkić, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i doc. dr. sc. 
Tanja Ćelić, dr. med. 

 
D) Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na 
Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 
Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenja za provođenje postupka izbora u znanstveno 
zvanje u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
   
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Srećko Valić, izv. prof. dr. sc. Duško Čakara i prof. dr. sc. Viktor Pilepić. 

 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka 
Pavičić Baldani, dr. med.  

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.  

 
E) Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  



suradnika u suradničko zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju 

 
a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Toni Valković, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i doc. dr. sc. Duška 
Petranović, dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  
 

d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  



9. IV. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med.- znanstvena savjetnica u trajnom  
                     zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ ERŽEN, dr. med., znanstvena savjetnica u 
trajnom zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovita profesorica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. MARKO VELEPIČ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna  
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022. 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Darko Roviš, prof. socijalni pedagog - znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. DARKO ROVIŠ, prof. socijalni pedagog, znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022. 

 
9. V. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje temeljem 
članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Duška Petranović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. DUŠKA PETRANOVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, 
na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.         

 



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. MIRJANA GRAOVAC, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

 
c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologija Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. ESTER PERNJAK-PUGEL, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2022.         

 
d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. GORAN PELČIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za 
oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 14. veljače 2022.         



e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. KARMEN LONČAREK, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

 
9. VI. Donošenje odluke o neispunjavanju uvjeta za reizbor nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Đordano Bačić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. ĐORDANO BAČIĆ, dr. med., ne reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, iz razloga što nije priložio potvrdu o provednom 
institucijskom istraživanju kvalitete svog nastavnog rada (ocjenu studentske ankete).   

 
Postupak reizbora ponavlja se nakon 2 (dvije) godine, od donošenja ove odluke. 

 
9.VII. Donošenje  odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

 
a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med. – znanstvena savjetnica) 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. ANDREA CVITOKOVIĆ ROIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

9. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnik: Valentino Rački, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

VALENTINO RAČKI, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za 
neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, do 03. lipnja 2026. godine, do kada je obvezan steći akademski 
stupanj doktora znanosti.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: Roberta Marković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ROBERTA MARKOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, 
na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.  
 
9. IX. Donošenje prijedloga odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 



a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za medicinsku inforamtiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

VESNA ŠUPAK SMOLČIĆ, mag. med. biochem., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na 
Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: Tina Žagar, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

TINA ŽAGAR, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijec, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
c) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnice: Maja Novak-Stroligo, dr. med., Tamara Mišljenović Vučerić, dr. med. i Zvjezdana  
                    Alpeza-Dunato, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

MAJA NOVAK STROLIGO, dr. med., TAMARA MIŠLJENOVIĆ VUČERIĆ, dr. med., 
i ZVJEZDANA ALPEZA-DUNATO, dr. med., izabiru se za suradnice u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 



d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnice: Ana Lesac Brizić, dr. med. i Tamara Fable, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ANA LESAC BRIZIĆ, dr. med. i TAMARA FABLE, dr. med., izabiru se za suradnicu 
u suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, 
na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

9. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Luka Traven, dipl. ing., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Luke Travena, dipl. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Luke 
Travena, dipl. ing., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.  

 
9.XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   

 
a) doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol., za znanstveno zvanje – viša znanstvena  

suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Tamare Gulić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, u 



znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Tamare Gulić, 
dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Silvana Petretić Majnarić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Silvane Petretić Majnarić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Silvane Petretić 
Majnarić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
9. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu asistentica, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. kristina Pilipović, dr. 
med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić,dr. med. i izv. prof. dr .sc. Dubravka Švob Štrac, dr. 
med. 
 
9. XIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

-  suradniku/ci u suradničkom zvanju asistentica 
 
a) Jasna Nekić, dr. med. – na Katedri za nuklearnu medicinu 

 
Prijedlog odluke: 



Imenuje se Jasni Nekić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tatjanu Bogović Crnčić, dr. med. 

 
b) Bojana Čulev, dr. med. dent. – na Zavodu za anatomiju  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Bojani Čulev, dr. med. dent., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica , za mentoricu prof. dr. sc. Ivanu Marić, dr. med. 

 
- suradniku/ci u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 

 
c) Lidija Šimić, dipl. sanit. ing. – na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i 

kliničku kemiju 
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Lidiji Šimić, dipl. sanit. ing., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Roberta Domitrovića, dipl. ing. med. biochem. 

 
d) Andrea Kresović, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Andrei Kresović, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 

asistentica, za mentora izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. 
 
e) Domagoj Mičetić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Domagoju Mičetiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentora izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. 

 
f) Alojzije Lacković, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Alojziju Lackoviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. 
 

g) Filip Blažić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Filipu Blažiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentora izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. 

 
h) Frano Marinelli, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  



 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Franu Marinelliju, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Ljiljanu Bulat-Kardum, dr. med. 
 
i) Petra Šverko Zinaić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Petri Šverko Zinaić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanjunaslovna 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 

 
j) Ivana Jurinčić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu 

i intenzivnu medicinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Ivani Jurinčić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 
 

k) Marko Milošević, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 
hitnu i intenzivnu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Marku Miloševiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 
 
l) Erika Šuper-Petrinjac, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, 

reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Eriki Šuper-Petrinjac, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 

 
m) Ana Pičuljan, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 

intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Ani Pičuljan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 

asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 
 
n) Marinka Otočan, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu (prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
 



Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Marinki Otočan, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentora prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. 

 
10. D o k t o r s k i   s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 

prije održavanja sjednice vijeća) 
 

10.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ivona Viduka, mag. biotech. in med.: „Citopatogeni učinci citomegalovirusne infekcije i 

identifikacija membranskih organela uključenih u sklapanje viriona” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ivona Viduka, mag. biotech. in med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Citopatogeni učinci citomegalovirusne infekcije i identifikacija 
membranskih organela uključenih u sklapanje viriona” pristupnice Ivone Viduka, 
mag. biotech. in med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić, dipl. ing. biol. 
2. dr. sc. Igor Veber, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
3. doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. mol. bioteh. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Adelmo Šegota, dr. med.: „Predskazujući biljezi pojedinih skupina spondiloartritisa” 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Utvrđuje se da Adelmo Šegota, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Predskazujući biljezi pojedinih skupina spondiloartritisa” pristupnika 
Adelma Šegote, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
10.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Iva Žuža, dr. med.: „Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u 

bolesnika s transplantiranim bubregom” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Iva Žuža, dr. med., studentica Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u 
bolesnika s transplantiranim bubregom” pristupnice Ive Žuža, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 

 



III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 
Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Marina Perković, dr. med.: „Vrijednost frakcije izdahnutog dušikovog oksida i interleukina 

13 u identifikaciji bolesnika s preklapanjem astme i kronične opstruktivne plućne bolesti” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Marina Perković, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Vrijednost frakcije izdahnutog dušikovog oksida i interleukina 13 u 
identifikaciji bolesnika s preklapanjem astme i kronične opstruktivne plućne bolesti” 
pristupnice Marine Perković, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Lada Rumora, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 



10.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 

 
a) Ema Saltović, dr. med. dent.: „Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim 

očitovanjima upalnih bolesti crijeva” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ema Saltović, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim očitovanjima 
upalnih bolesti crijeva” pristupnice Eme Saltović, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr. med. dent. 
2. doc. dr. sc. Danica Vidović Juras, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Marija Šimunović Erpušina, dr. med. dent.: „Kvaliteta života djeteta prije i nakon sanacije 

zuba u općoj anesteziji” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Marija Šimunović Erpušina, dr. med. dent., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Kvaliteta života djeteta prije i nakon sanacije zuba u općoj anesteziji” 
pristupnice Marije Šimunović Erpušina, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent. 



2. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Ana Kaštelan, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
10.IV. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
a) Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm.: „Učinak plinovitog ozona na višestruko 

otporne mikroorganizme u bolničkoj sredini” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Učinak plinovitog ozona na višestruko otporne mikroorganizme u 
bolničkoj sredini” pristupnice Kaće Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm., u 
sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 



disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
10.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Nikola Matejčić, dr. med.: „Učinci primjene novog farmakološkog protokola artroskopije 

ramenog zgloba u sjedećem položaju bolesnika“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Učinci primjene novog 
farmakološkog protokola artroskopije ramenog zgloba u sjedećem položaju 
bolesnika” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Nikole Matejčića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje nasl. doc. dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med., a za komentoricu 
prof. dr. sc. Lana Ružić, dr. med.  

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 

najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 
časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 
skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS 
Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
10.VI. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim 

epitelnim lezijama sluznice usne šupljine“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Izražaj 
metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice 
usne šupljine“ pristupnice Ane Zulijani, dr. med. dent. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Margita Belušić Gobić, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med. dent. 
3. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
 



III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
10.VII. Donošenje odluke o promjeni naslova metode u okviru obveznog kolegija 
„Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“ 

 
a) Metoda 18. Ispitivanje čimbenika virulencije bakterija:  ispitivanje adhezije bakterija 

na staničnoj kulturi, sinergistički antibakterijski učinak  tvari, sposobnost stvaranja 
biofilma, sposobnost tvari da inhibiraju stvaranje biofilma 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
izv. prof. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. 
med. koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo mijenja se naziv metoda 18. „Ispitivanje čimbenika virulencije bakterija:  
ispitivanje adhezije bakterija na staničnoj kulturi, sinergistički antibakterijski učinak  
tvari, sposobnost stvaranja biofilma, sposobnost tvari da inhibiraju stvaranje biofilma“ 
tako da sada glasi „Funkcionalna svojstva bakterija“. 

 
10.VIII. Donošenje odluke o imenovanju suradnika na izbornim kolegijima studija 
Biomedicina 

 
a) Kolegij „Visokopatogeni mikroorganizmi“, voditeljice prof. dr. sc. Marina Šantić i 

prof. dr. sc. Alemka Markotić 
 
Prijedlog odluke: 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju „Visokopatogeni mikroorganizmi“, voditeljica prof. dr. sc. Marine Šantić, dipl. 
sanit. ing. i prof. dr. sc. Alemke Markotić, dr. med. uz dosadašnjeg suradnika, za nove 
suradnice na kolegiju imenuju se doc. dr. sc. Mateja Ožanić, dipl. sanit. ing. i dr. sc. 
Valentina Marečić, mag. sanit. ing. 

 
10.IX. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja i imenovanje komentora 
na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 
a) Darian Volarić, dr. med.  

 
I. Odobrava se promjena okvirne teme istraživanja za Darijana Volarića, dr. med. polaznika 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. Odobrava se nova 
okvirna tema istraživanja pod naslovom “Cijeljenje kritičnog defekta kalvarije štakora 
nakon primjene pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti“. 

 



II. Uz dosadašnju mentoricu prof. dr. sc. Gordanu Žauhar, prof. fizike i kemije za komentoricu 
se imenuje prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med.  
 

10.X. Donošenje odluke o imenovanju komentora na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm.  

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se imenovanje komentora Kaći Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm. 

polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina 
i zdravstvo.  
 

II. Na okvirnoj temi istraživanja pod naslovom „Učinak plinovitog ozona na višestruko otporne 
mikroorganizme u bolničkoj sredini”, uz dosadašnju mentoricu izv. prof. dr. sc. Ivanu 
Gobin, dipl. sanit. ing. za komentoricu se imenuje doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing.  

 
10.XI. Donošenje odluke o izmjeni odluke o mogućnosti pisanja doktorske disertacije 
na engleskom jeziku 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Studentima doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci omogućava se provedba 

cjelokupne procedure izrade doktorske disertacije, od prijave teme doktorske disertacije 
do obrane doktorske disertacije, na hrvatskom i na engleskom jeziku. 

 
II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mogućnosti pisanja doktorske 

disertacije na engleskom jeziku KLASA: 003-06/12-02/280, UBROJ: 2170-24-01-12-1 od 
22. svibnja 2012. godine. 

10.XII. Donošenje odluke o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata 
na Doktorskoj školi 

 
a) Prvi kongres doktoranada biomedicine i zdravstva „Znanost i mi“ 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Prvi kongres doktoranada biomedicine i zdravstva „Znanost i mi“ u organizaciji 

doktoranada Medicinskog fakulteta u Rijeci verificira se kao obvezna izborna aktivnost u 
funkciji doktorata na Doktorskoj školi iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  

 
II. Usmena prezentacija rezultata rada na kongresu se boduje u vrijednosti od 3 ECTS boda, 

a poster prezentacija rezultata rada na kongresu se boduje u vrijednosti od 2 ECTS boda.  
 

III. Sudjelovanje na kongresu iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, 
„Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode u okviru 



Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao obvezna 
izborna aktivnost u funkciji doktorata.  

 
11. I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

11. I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom Dermalni fileri u estetskoj medicini lica autora dr. sc. Željka 
Rotima – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod naslovom 

Dermalni fileri u estetskoj medicini lica autora dr. sc. Željka Rotima. 
 

II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u 
Rijeci.  

 
12. R a z n o 
 
 
 

     Dekan 
 
      izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., v. r. 

 
 


