
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/30 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 10. travnja 2020. 
 

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  IX. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 10. travnja 2020. godine do 14. travnja 
2020. godine. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika VII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. ožujka 2020. 
godine te usvajanje zapisnika VIII. elektoničke sjednice Fakultetskog vijeća 
održane od 26. ožujka 2020. do 30. ožujka 2020. godine.  
 

2.  I z v j e š ć e  d e k a n a – prilog na SharePoint portalu 
 
3.  I z v j e š ć a  p r o d e k a n a – prilog na SharePoint portalu 

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

 
5.I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce:  
   

a) Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. MAJA ABRAM, dr. med., izabire se za predstojnicu Zavoda za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 

Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2020.       

 
5.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, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Rukavina, dr. med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana 
Kujundžić Tiljak, dr. med.  

 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem  
radnom mjestu redoviti profesor, 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. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Kolarić, dr. med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Milica Katić, dr. 
med.  

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 interna medicina, na 
Katedri za internu  medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Sanjin Rački, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Nikolina Bašić-
Jukić, 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 redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, za potrebe poslijediplomskog 
specijalističkog studija Biomedicina razvojne dobi na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke:  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Zlatko Trobonjača, dr. med., prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. i prof. dr. sc. Vjekoslav 
Krželj, dr. med. 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 



znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 
Prijedlog odluke:  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Damir Kovačević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Maja Merlak, dr. med. i prof. dr. sc. Tomislav 
Jukić, dr. med. 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za izbor suradnika u 
suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka 
Jelene Rajič Bumber, dipl. ing. biol. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Kristina Pilipović, dr. med. 
 
5. III.  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 izvanredni profesor, 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 – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, 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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 

Odluka će se primjeniti ako Ministarstvo financija izda suglasnost, temeljem Odluke 
o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i 
financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu 
Vlade Republike Hrvatske (NN 41/20). 

 



b) 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, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing., znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. MATEJA OŽANIČ, dipl. sanit. ing., znanstvena suradnica, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 

Odluka će se primjeniti ako Ministarstvo financija izda suglasnost, temeljem Odluke 
o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i 
financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu 
Vlade Republike Hrvatske (NN 41/20). 

c) 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 
zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing., znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl. sanit. ing., 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 zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 10 
sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 

Odluka će se primjeniti ako Ministarstvo financija izda suglasnost, temeljem Odluke 
o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i 
financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu 
Vlade Republike Hrvatske (NN 41/20). 

 
5. IV. 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 docent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 

(pristupnica: dr. sc. Lea Gudelj, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. LEA GUDELJ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovna docentica, 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,  
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 

Odluka se primjenjuje danom donošenja.      

5.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  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnik: Arijan Zubović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ARIJAN ZUBOVIĆ, 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 kirurgija, na Katedri za 
maksilofacijalnu kirurgiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest 
(6) godina. 

 

Odluka će se primjeniti ako Ministarstvo financija izda suglasnost, temeljem Odluke 
o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i 
financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu 
Vlade Republike Hrvatske (NN 41/20). 

 
5. VI. Donošenje 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 kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: Goran Malvić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

GORAN MALVIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme 
od najviše šest (6) godina.  

 

Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

 
5. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17.)   
 



a) dr. sc. Katarina Špiranec Spes, dr. med. vet., za znanstveno zvanje –  
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 dr. sc. 
Katarine Špiranec Spes, dr. med. vet., za izbor u znanstveno zvanje – 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 dr. sc. Katarine Špiranec 
Spes, dr. med. vet., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
5. VIII. 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. 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. 
 
5. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Sveučilišta u Zadru, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Alan Medić, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, 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 doc. 
dr. sc. Alana Medića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik 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 doc. dr. sc. Alana Medića, 



dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
5. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno članku 43. stavku 3. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Slavica Kozina, prof. psih., nastavnica u znanstveno - nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Medicinskom fakultetu u Splitu, za izbor u 
znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, 
dipl. sanit. ing., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Rosanda Mulić, dr. med. 
 
5. XI. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva u podtočci b) 
Odluke Fakultetskog vijeća o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje po 
osobnom zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/20-02/21, 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 21. siječnja 2020.   
 

b) U odluci Fakultetskog vijeća o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje  
po osobnom zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/20-02/21, 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 21. siječnja 2020., za izbor dr. sc. Davora Jurišića, dr. 
med., zaposlenika Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku 
kirurgiju, u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, imenovano je stručno povjerenstvo 
za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. 
med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 U podtočci b) odluke Fakultetskog vijeća o provođenju postupka izbora u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/20-02/21, 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 21. siječnja 2020., za izbor dr. sc. Davora Jurišića, dr. 
med., zaposlenika Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku 
kirurgiju, u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, imenuje se stručno povjerenstvo u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. 
sc. Srećko Budi, dr. med., iz razloga što se prof. dr. sc. Miljenko Kovačević dopisom od 24. 
veljače 2020. (zaprimljenim 02. ožujka 2020.), očitovao da ga se iz osobnih razloga izuzme 
iz navedenog Povjerenstva. 

 
6. D o k t o r s k i  s t u d i j i   
 
6.I. Promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Darko Kraguljac, dr. med.: „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba 

s cerebralnom paralizom” 
 

Prijedlog odluke: 
 



U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-
02/98, UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 10. ožujka 2020. godine mijenja se točka II. 
tako da sada glasi: 

 
„II.   Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 

naslovom: „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba s 
cerebralnom paralizom” pristupnika Darka Kraguljca, dr. med. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Iris Zavoreo, dr. med. 
3. Nasl. doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. ing. fizike“ 

 
6.II. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ana Lesac Brizić, dr. med.: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu 

kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Čimbenici koji utječu na 
prepoznavanje simptoma, težinu kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa 
sindromom donjih mokraćnih puteva“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Ane Lesac Brizić, dr. med..  
 

II. Za mentora se imenuje nasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata 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 doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata 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. 

 
 
6.III.  Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 
a) Božidar Vujičić, dr. med.: „Komparativna analiza dijagnostičkih metoda za procjenu 

volumnog statusa i prevenciju intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi“ 
 

Prijedlog odluke: 
  

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Komparativna 
analiza dijagnostičkih metoda za procjenu volumnog statusa i prevenciju 
intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi“ pristupnika Božidara Vujičića, dr. 
med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.  
2. Prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med.  
3. Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. 



 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
b) Martina Brumini, dr. med. dent.: „Odrednice zahtjeva za ortodontskim liječenjem u 

ranoj adolescenciji“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog „Odrednice zahtjeva za 
ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji“ pristupnice Martine Brumini, dr. 
med. dent. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent. 
2. Izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, dipl. prof. psih. 
3. Nasl. doc. dr. sc. Silvio Ferreri, dr. med. dent. 
4. Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
 
c) 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. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Izražaj E-kaderina i 
β-katenina u epitelno-mezenhimalnoj tranziciji i njihova prognostička vrijednost u 
karcinomu endometrija“ pristupnice Roberte Rubeša-Mihaljević, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

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. 
4. Doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 



 
7. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i   (molimo da pod ovom točkom izvršite  

elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

7.I.   Promjena mentora i imenovanje komentora  na Doktorskom studiju Biomedicina   
 

a) Tin Nadarević, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Tinu Nadareviću, dr. 
med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i komentor 
prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
 
7.II.   Promjena mentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Arijan Verbić, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Arijanu Verbiću, dr. med. polazniku      
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
 
7.III.   Imenovanje  komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Petra Grubešić, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se imenovanje komentora Petri Grubešić, dr. med. polaznici      
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za komentora  imenuje se prof. dr. sc. Igor Jurak sa Odjela za biotehnologiju 

Sveučilišta u Rijeci uz mentora prof. dr. sc. Maju Merlak, dr. med. 
 
 
 
 
 
              Dekan 

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


