
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/19-01/52 
URBROJ: 2170-24-01-19-1/IB 
Rijeka, 09. prosinac 2019. 
 

Na temelju  čl. 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju   
i  čl. 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. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 09. prosinca 2019. godine do 13. prosinca 
2019. godine. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 
 
1. Donošenje odluke o primjeni odredbi Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih 

natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu 
u Rijeci, od 19. studenog 2019.  – prilog na SharePoint portalu 
 
U članku 15. stavku 1. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje 
na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, propisano je da će 
sastavnice Sveučilišta u Rijeci donijeti odluku o primjeni odredbi navedenog Pavilnika na 
sastavnici, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, a koji je stupio na 
snagu 28. studenog 2019. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Medicinski fakultet u Rijeci primjenjivati će odredbe Pravilnika o raspisivanju i 
provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna 
mjesta na Sveučilištu u Rijeci, KLASA:011-01/19-01/25, URBROJ:2170-57-01-19-
3 od 19. studenog 2019. 
 

II. Odluka se primjenjuje danom donošenja.       
 

2. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na SharePoint portalu  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku ( odluke 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/19-02/339, UR.BROJ: 2170-24-01-19-3/IB od 
17. rujna 2019. godine ) u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 



3. Izmjena odluke o visini školarine za Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku (9.000,00 eura).  
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Zbog transparentnosti troškova koji terete studente studija Medicina na 

engleskom jeziku, a koji dolaze iz različitih sredina i koji su u obvezi poznavanja 
hrvatskog jezika na B1 razini, mijenja se visina školarine na 10.000,00 eura čime 
bi školarine uključivala integrirane troškove (trošak studija, edukaciju i cerificiranje 
iz hrvatskog jezika).  
 

II. Odluka se primjenjuje od akademske godine 2020./2021. 
 
4. Donošenje odluke o promjene voditelja predmeta na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na prijedlog prof. dr. sc. Jelene Roganović, dr. med., pročelnice Katedre za 
pedijatriju, a uz suglasnost dosadašnjeg voditelja, prof. dr. sc. Srđana Banca, dr. 
med. taži se izmjena voditelja  predmeta Pedijatrija (obvezni kolegiji na 5. godini 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina). 
Prijedlog novog voditelja je prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.   
 

II. Odluka se primjenjuje od  akademske godine 2019./2020. 
 
5. Donošenje odluke o imenovanju izv. prof. dr. sc. Maje Rus Makovec gostujućom 

profesoricom na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu u akad. 20191./2020. 
godini. – prilog na SharePoint portalu  

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Izv. prof. dr. sc. Maja Rus Makovec imenuje se gostujućom profesoricom 

Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućoj izv. prof. dr. sc. Maji Rus Makovec povjerava se izvođenje dijela 
nastave na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu iz kolegija Psihološka 
medicina II na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina i na kolegiju Psihijatrija na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Dentalna Medicina 

 
6. Donošenje Odluke o usvajanju Priručnika za kvalitetu – prilog na SharePoint 

portalu                                                       
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Priručnik o kvaliteti Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 

7.   Kadrovska izvješća  
 
7. I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za stomatološku protetiku. 



Prijedlog odluke: 
 
Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za stomatološku 

protetiku. 
 

7. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 

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 medicinska mikrobiologija, 
na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 35 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Maja 
Abram, dr. med., prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. 
med.  

 
B)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 biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana klinička imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku 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. 
Sanja Balen, dr. med., prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. med. biochem. i izv. prof. dr. sc. 
Marina Samardžija, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: prof. dr. 
sc. Sanja Balen, dr. med., prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. med. biochem. i prof. dr. sc. 
Marija Kaštelan, dr. med. 

 

C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za izbor  
znanstvenika-povratnika 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 Katedri za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, za 
zapošljavanje znanstvenika-povratnika. 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 

dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med. i prof. dr. sc. Aida 
Salihagić Kadić, dr. med.  



  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:  
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med. i prof. dr. sc. 
Zlatko Trobonjača, dr. med. 

 
7. III. Donošenje dluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva: 
 

a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu viši 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicnske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za 
ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za 
ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica Mirjana Baričić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora Mirjane Baričić, dr. med., u nastavno zvanje  
i na odgovarajuće radno mjesto viša predavačica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana fizikalna 
medicina i rehabilitacija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati 
tjedno. 

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. 
med., prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. i prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
7. 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, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med. – znanstvena savjetnica u 
trajnom   zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Prof. dr. sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, 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, 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 redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, na Katedri za 
dječju stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent. – znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. DANKO BAKARČIĆ, dr. med. dent., znanstveni savjetnik, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, 
znanstvena grana dječja i preventivna denatalna medicina, na Katedri za dječju 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.    

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

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, na Katedri za 
dječju stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. med. dent. – znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. NATAŠA IVANČIĆ JOKIĆ, dr. med. dent., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina, znanstvena grana dječja i preventivna denatalna medicina, na Katedri za dječju 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

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

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana ortodoncija, na Katedri za ortodonciju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. – znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. STJEPAN ŠPALJ, dr. med. dent., znanstveni savjetnik, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, 
znanstvena grana ortodoncija, na Katedri za ortodonciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.    



Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.       

 
7. V. Donošenje odluke o izboru 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 kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Katedri za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Dolores Peruč, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. DOLORES PERUČ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i 
na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska 
mikrobiolgoija, na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2020.  

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

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Katedri za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
(pristupnica: dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. PAOLA KUČAN BRILIĆ, mag. forenz., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Katedri za histologiju i embriologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 07. siječnja 2020.  

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

poslijedoktorand, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 sati 
tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Đeni Smilović Radojčić, prof. matem. i fizike) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. ĐENI SMILOVIĆ RADOJČIĆ, prof. matematike i fizike, izabire se za 
suradnicu u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, 
znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i 



medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno, na vrijeme od najviše četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2020.  

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

asistent, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana 
biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno.  
(pristupnica: Ana Diklić, prof. matem. i fizike) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ANA DIKLIĆ, prof. matematike i fizike, izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje prirodnih 
znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri 
za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nepunom radnom vremenu – 
5 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2020.  

 
7. VI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) doc. dr. sc. Jelena Prpić, dr. med. dent., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Jelene Prpić, dr. med. dent., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina. 
 

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. Jelene Prpić, 
dr. med. dent., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje dentalna medicina. 
 

b) doc. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina. 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Davora Kuiša, dr. med. dent., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina. 
 

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. Davora Kuiša, 
dr. med. dent., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje dentalna medicina. 
 

c) dr. sc. Lea Gudelj, 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. 
Lee Gudelj, 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. Lee Gudelj, dr. med. 
dent., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
7. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
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 doc. 
dr. sc. Alemke Brnčić-Fischer, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 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 doc. dr. sc. Alemke Brnčić-
Fischer, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
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 doc. 
dr. sc. Dore Fučkar Čupić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 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 doc. dr. sc. Dore Fučkar 



Čupić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) doc. dr. sc. Andrea Dekanić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša 
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 doc. 
dr. sc. Andree Dekanić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 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 doc. dr. sc. Andree 
Dekanić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

d) doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
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 doc. 
dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 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 doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-
Prpić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

e) dr. sc. Lana Glavan Gačanin, 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. 
Lane Glavan Gačanin, 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. Lane Glavan 
Gačanin, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

f) dr. sc. Sandra Graf Župčić, 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. 
Sandre Graf Župčić, 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. Sandre Graf Župčić, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
7. VIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

 

a) Ingrid Fabriš, mag. funkcionalne genomike. – na Zavodu za medicinsku biologiju 
i genetiku                  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Ingrid Fabriš, mag. funkcionalne genomike., suradnici u 

suradničkom zvanju i na radnom mjestu I. vrste asistentica, prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. 
med.  

 
b) Odri Cicvarić, dr. med. dent. – na Katedri za dječju stomatologiju   

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentoricu Odri Cicvarić, dr. med. dent., suradnici u suradničkom 

zvanju i na radnom mjestu I. vrste asistentica, prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. med. 
dent.  

 
c) Monika Gržančić, dr. med. dent. – na Katedri za stomatološku protetiku  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentoricu Moniki Gržančić, dr. med. dent., suradnici u suradničkom 

zvanju i na radnom mjestu I. vrste asistentica, prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent.  
 

d) Aristea Pavešić Radonja, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu              
 

Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentoricu Aristei Pavešić Radonja, dr. med., suradnici u 

suradničkom zvanju naslovna asistentica, prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.  
 

e) Ilijana Stanivuk, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu              
 

Prijedlog odluke: 



Imenuje se za mentoricu Ilijani Stanivuk, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.  
 

f) Sanja Brozan, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentoricu Sanji Brozan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica, prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.  
 
 

8. +D o k t o r s k i   s t u d i j i 

 
8.I. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ivona Močenić, dr. med.: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u 

tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla sa 
veličinom malog mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 
mjeseci“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ivona Močenić, dr. 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima (bakar, 
cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla sa veličinom 
malog mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 
mjeseci“ pristupnice Ivone Močenić, dr. med. u sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. 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 
DrS2 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”.  

 
 
 
 



8.II. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med.: „Povezanosti infekcije hepatitis C virusom i 

neprilagođenog funkcioniranja ličnosti u ovisnika o opijatima na opioidnom 
supstitucijskom liječenju“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanosti infekcije hepatitis 
C virusom i neprilagođenog funkcioniranja ličnosti u ovisnika o opijatima na 
opioidnom supstitucijskom liječenju“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, mr. sc. Siniše Skočibušića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., a za komentora 
doc. dr. sc. Nermana Mehić Basara, dr. med. 

 
III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani je u obvezi objaviti ili priložiti 

dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 

 
8.III. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Jelena Vidas, dr. med. dent.: „Analiza apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane 

irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo modelu“ 
 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Analiza 
apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane irigacije korijenskih kanala zuba na 
ex vivo modelu“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Jelene Vidas, dr. med. dent.: 

1. Prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med. dent. 
2. Prof. dr. sc. Ivana Miletić, dr. med. dent. 
3. Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 
 
 



b) Roberta Rubeša-Mihaljević, dr. med.: „Izražaj E-kaderina i β-katenina u epitelno-
mezenhimalnoj tranziciji i njihova prognostička vrijednost u karcinomu endometrija“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Izražaj E-
kaderina i β-katenina u epitelno-mezenhimalnoj tranziciji i njihova prognostička 
vrijednost u karcinomu endometrija“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Roberte Rubeša-Mihaljević, dr. med.: 
 

1. Doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 
c) Iva Potočnjak, mag. sanit. ing.: „Mehanizmi djelovanja fitokemikalija kod akutnog 

oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Mehanizmi 
djelovanja fitokemikalija kod akutnog oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ive 
Potočnjak, mag. sanit. ing.: 

1. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 
2. Prof. dr. sc. Nada Oršolić, dipl. ing. 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 
 
 
 
 
 

 



9. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i 
 
9.I. Promjena voditelja  Poslijediplomskog specijalističkog studiju  Biomedicina 
razvojne dobi 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. imenuje se za voditelja Poslijediplomskog 
specijalističkog studija Biomedicina razvojne dobi umjesto dosadašnjeg voditelja 
prof. dr. sc. Srđana Banca, dr. med. 

 
II. Imenovani voditelj studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2020. 

godine. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
9.II. Usvajanje plana vanjske suradnje – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na 
poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 
akademsku 2019./2020. godinu u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni 
dio. 

 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku 

2019./2020. godinu. 
 

10. Doktorska škola Biomedicina i zdravstvo 
 
10.I. Usvajanje okvirnih tema istraživanja za akademsku 2019./2020. – Prilog 1. na 
SharePoint portalu  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajaju se okvirne teme istraživanja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2019./2020. godini u tablici koji 
prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
 

10.II. Raspisivanje natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo – Prilog 2. i Prilog 3. na SharePoint portalu  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora i okvirnih tema istraživanja.  

 

III. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 

 za državljane Republike Hrvatske 15.000,00 kuna po godini; 

 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna po godini. 



IV. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Fakulteta 22. 
prosinca 2019. godine. 

 
11. Razno 

 
             Dekan 

 
      Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., v. r. 


