
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/56 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 03. prosinac 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  V. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2020./2021. 

 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 03. prosinca 2020. godine do 08. prosinca 
2020. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 08. studenog 2020. godine u 
14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika IV. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 05. 

studenog do 10. studenog 2020. godine te zapisnika tematske sjednice održane  26. 
studenog 2020. – 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. Dopuna i izmjena plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu (molimo 
da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna i izmjena plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog 
vijeća KLASA: 003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-2/TT od 06. listopada 
2020. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 

 
6. Dopuna i izmjena plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na 
SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 



Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna i izmjena plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
(odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-
2/TT od 06. listopada 2020. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su 
sastavni dio. 

 
7. Donošenje odluke o izmjeni anketnog obrasca „Vrednovanje nastave od strane 

studenta“, točka 5.1.1. Priručnika za kvalitetu 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 izmjena anketnog obrasca „Vrednovanje nastave od strane 
studenta“, točka 5.1.1. Priručnika za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
8. Donošenje odluke o izmjeni anketnog obrasca „Vrednovanje nastave od strane 

doktoranada“ točka 5.3. Priručnika za kvalitetu 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 izmjena anketnog obrasca „Vrednovanje nastave od strane 
doktoranada“ točka 5.3. Priručnika za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
9. Donošenje pravilnika o izmjeni pravilnika o dodjeli nagrada najboljim mladim 

znanstvenicima (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 
 
Prijedlog odluke: 
 
Temeljem članka 34 Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1 od 14. lipnja 2016. godine, KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ: 
2170-24-01-18-1 od 15. ožujka 2018.godine KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-
20-1 od 6. listopada 2020.) Fakultetsko vijeće donosi 
 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DODJELI NAGRADA NAJBOLJIM MLADIM 
ZNANSTVENICIMA 

 
Članak 1. 

 



U Pravilniku o dodjeli nagrada najboljim mladim znanstvenicima (KLASA:003-06/15-02/273, 
URBROJ: 2170-24-01-15-2 od 15. rujna 2015.) u članku 3. točki 2. brišu se riječi „dentalnu 
medicinu “.  

Članak 2. 
  
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim mladim znanstvenicima stupa na 
snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka 

za upis studenata na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicine na engleskom jeziku u akademskoj godini 2021./2022. (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka za upis studenata na 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine na engleskom jeziku u 
akademskoj godini 2021./2022. 

                                 
 Predsjednica Povjerenstva:  

     Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
                                                   

 Članovi Povjerenstva: 
1.       Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2.       Doc .dr.sc. Lara Batičić, dipl.san.ing. 
3.       Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. 
4.       Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 
5.       Prof. dr. sc. Alena Buretić- Tomljanović, dipl. ing. 
6.       Izv. prof. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. kem. teh. 
7.       Doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. kemije 
8.       Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph. 
9.       Doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. 
10.   Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. ing. sanit.  
11.   Anita Barišić, dr.med., asistent 
12.   Ana Božanić, prof. matematike i fizike, asistent 

 
Koordinatorica: 
Paola Car, mag. oec. 

 
11. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta pete godine Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na engleskom jeziku za 
akademsku 2021./2022. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Mijenjaju se voditelji predmeta pete godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Medicine na engleskom jeziku za akademsku 2021./2022. godinu. 

 



Predmet Dosadašnji 
voditelj 

Novi voditelj 

Kirurgija (Surgery)   prof. dr. sc. Miljenko 
Kovačević, dr. med. 

izv. prof. dr. sc. Igor 
Medved, dr. med. 

Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivno liječenje  (Anaesthesiology, 
Reanimatology and Intensive Care)    

prof. dr. sc. Alan Šustić, 
dr. med. 

izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med. 

Ortopedija (Orthopaedics)  prof. dr. sc. Branko 
Šestan, dr. med. 

doc.dr.sc. Tomislav 
Prpić, dr. med. 

Oftalmologija (Ophthalmology)  prof. dr. sc. Damir 
Kovačević, dr. med. 

prof. dr. sc. Maja 
Merlak, dr. med. 

Otorinolaringologija 
(Otorhinolaryngology)   

izv. prof. dr. sc. Tamara 
Braut, dr. med. 

doc. dr. sc. Marko 
Velepič, dr. med. 

Medicinski engleski V (Medical English 
V)  

izv. prof. dr. sc. Arijana 
Krišković 

dr. sc. Matea Butković, 
pred. 

 
Obrazloženje: od sljedeće akademske godine započinje prvi put nastava na 5. godini studija 
Medicine na engleskom jeziku. Nastavni plan studija Medicine na engleskom jeziku identičan 
je studiju Medicine na hrvatskom jeziku te su u tablici navedene samo promjene voditelja 
kolegija u odnosu na dosadašnji nastavni plan.  
 
12. Donošenje odluke o rokovima za prijavu na studijske programe izvan NISpVu 

sustava (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
Određuju se rokovi za ljetni i jesenski rok upisa u I. godinu sveučilišnih studija Medicinskog 
fakulteta Rijeka u akademskoj godini 2021./2022. izvan NISpVU sustava. 
 

  Proljetni rok Ljetni rok Jesenski rok 

Rok za prijavu na prijemni ispit 16.04.2021 18.06.2021 27.08.2021 

Pripremni tečaj iz područja 
biologije, fizike i  kemije 

03.05. do 
06.05.2021 

05.07. do 
08.07.2021 

13.09. do 
16.09.2021 

Datum održavanja prijemnog 
ispita 

07.05.2021 09.07.2021 17.09.2021 

Objava rezultata prijemnog 
ispita/konačne rang liste  

10.05.2021 12.07.2021 20.09.2021 

Rok za žalbe (u roku 24 h od 
objave rezultata prijemnog ispita) 

11.05.2021 13.07.2021 21.09.2021 

Upisi 20.07. do 22.07.2021 23.09. do 
24.09.2021 

 
13. Donošenje odluke o obročnom plaćanju školarine u akademskoj 2021./2022. godini 

za upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija Medicine na engleskom jeziku (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 



Prijedlog odluke: 
 

I. Studentima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina na engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2021./2022. upisati prvu 
godinu studija odobrava se plaćanje školarine u najviše 2 (dvije) jednake rate: 
- prvu ratu (5.000,00 EUR)  student je dužan platiti prilikom upisa, a drugu ratu 
(5.000,00 EUR) do 31. kolovoza 2021. godine  

 
14. Donošenje odluke o izmjeni Odluke Fakultetskog vijeća od 22. listopada 2013. god. 

o imenovanju komentora završnog/diplomskog rada na Integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina i Preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. „Pri izradi završnog/diplomskog rada, uz imenovanog mentora u znanstveno nastavnom 
zvanju, može se iznimno imenovati komentor u suradničkom zvanju poslijedoktorand 
(viši asistent) s akademskim stupnjem doktora znanosti, koji je upisan u Upisnik 
znanstvenika Republike Hrvatske“.  

 
Obrazloženje:  Odluka je glasila: „Pri izradi završnog/diplomskog rada, uz imenovanog 
mentora u znanstveno nastavnom zvanju, može se iznimno imenovati komentor u 
suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent ili poslijedoktorand (viši asistent) s 
akademskim stupnjem doktora znanosti, koji je upisan u Upisnik znanstvenika Republike 
Hrvatske“.  
 
15. Donošenje odluke o imenovanju komentora na Preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo komentor 
iznimno može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju iz drugog znanstvenog 
polja ili s druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci uz obrazložen zahtjev i odobrenje 
Prodekanice za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.  

 
16. 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) 
 

16. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce:   
a) Zavoda za farmakologiju. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr. med., izabire se za predstojnicu Zavoda 
za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 



Odluka se primjenjuje od 11. prosinca 2020.       

 
16. II. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):   
  

a) Katedre za medicinsku informatiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. MARTINA MAVRINAC, dipl. psiholog-prof., izabire se za šeficu 
(pročelnicu) Katedre za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme 
od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje od 11. prosinca 2020.       

 
16.III. Donošenje odluke o razrješenju šefa (pročelnika):     
        

a) Katedre za kirurgiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. TEDI CICVARIĆ, dr. med., razrješuje se funkcije šefa (pročelnika) 
Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenje.       

 
16. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 30. rujna 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. studenog 2020. 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 redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i 
imunologija, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pero 
Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, 
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 javno zdravstvo, 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.  

c) 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.  

d) 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.  

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 ortopedija, 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. 
 
Prijedlog odluke: 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, 
dr. med. 

 
 f) 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju 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. 
Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, 
dr. med. 
 

g) 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 dermatovenerologija, na Katedri za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines 
Brajac, dr. med., prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i akademkinja Mirna Šitum , dr. med. 

 
h) 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 patologija, na Katedri za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Elvira 
Mustać, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. 
 
 i) 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu 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: izv. prof. dr. sc. 
Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivan 
Mihaljević, dr. med. 
 

j) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordana Žauhar, prof., prof. dr. sc. Srećko Valić, prof. i izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman. 

 



k) 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju 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. 
Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, 
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 urologija, na Katedri za urologiju 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: izv. prof. 
dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i prof. dr. sc. Željko 
Kaštelan, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Romano Oguić, dr. med. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana urologija, na Katedri za urologiju 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: izv. prof. 
dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i prof. dr. sc. Željko 
Kaštelan, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Romano Oguić, dr. med. 

 

C) Temeljem čl. 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 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 kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka 

Zaputović, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 
 

D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora   
suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka 
Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med. 

 

16. V. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. 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 temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. biotechn.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Vande Juranić Lisnić, dipl. ing.  

biotechn., u  znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće rando mjesto docentica, 
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. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., 

prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. med. 
 



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu 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, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Jasna Grković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Jasne Grković, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Ike Rončević-Gržeta, dr. med., u 
znanstveno-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 – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 
 
 
16. VI. 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 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sudska medicina, na Katedri za sudsku medicinu i 
kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med.) 

Prijedlog odluke: 
 



Izv. prof. dr. sc. VALTER STEMBERGA, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sudska medicina, na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2021.     

 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med.) 

Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, 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 nuklearna 
medicina, na Katedri za nuklearnu 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 dan nakon dana donošenja.  

 
 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 medicinsku informatiku   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof.) 

Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. KSENIJA BAŽDARIĆ, dipl. psiholog-prof., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno 
zdravstvo, na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
 Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2021.     
 
 d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju 
i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. san. ing.) 

Prijedlog odluke: 
 



Doc. dr. sc. LARA BATIČIĆ, dipl. san. ing., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska 
biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2021.    

 
 e) 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 – 
15 sati tjedno. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.) 

Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. IVAN BUBIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto 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 – 15 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.  

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

mjestu 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, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 

Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. TEA ŠTIMAC, 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 ginekologija i opstetricija, na 
Katedri za ginekologiju i opstetriciju 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.  
 

16.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 izvanredni profesor, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog 



fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnik: nasl. doc. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Nasl. doc. dr. sc. ZDRAVKO JOTANOVIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

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

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Hrvoje Šimić, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. HRVOJE ŠIMIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
c) pet nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
(pristupnici: dr. sc. Igor Dubrović, dipl. sanit. ing., dr. sc. Arijana Cenov, dipl. sanit. ing., dr. sc.  
                   Marin Glad, dipl. sanit. ing., dr. sc. Petra Šuljić, prof. i dr. sc. Igor Kegalj, dipl. ing.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. IGOR DUBROVIĆ, dipl. sanit. ing. - znanstveni suradnik, dr. sc. ARIJANA 
CENOV, dipl. sanit. ing. - znanstvena suradnica, dr. sc. MARIN GLAD, dipl. sanit. ing. - 
znanstveni suradnik i dr. sc. PETRA ŠULJIĆ, prof. - znanstvena suradnica, izabiru se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni/a docent/ica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana 
zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 



nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
16. 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) četiri suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
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, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 5 sati tjedno.  
(pristupnici: Eduard Eškinja, dr. med., Roberta Žauhar Bačić, dr. med., Natalija Vuletić, dr.  
                    med. i Damir Ćerimagić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

EDUARD EŠKINJA, dr. med., ROBERTA ŽAUHAR BAČIĆ, dr. med., NATALIJA 
VULETIĆ, dr. med. i DAMIR ĆERIMAGIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika/cu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent/ica, 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, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 
sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 04. siječnja 2021.  

 
16. IX. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnice: Maja Zaninović, dr. med., Lucija Ružman, dr. med., Senada Šerifi, dr. med., mr.  
                    sc. Sanja Flašman-Raspor, dr. med. i Bernardica Valent Morić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

MAJA ZANINOVIĆ, dr. med., LUCIJA RUŽMAN, dr. med., SENADA ŠERIFI, dr. 
med. i mr. sc. SANJA FLAJŠMAN-RASPOR, dr. med., izabiru se za suradnicu u 
suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju 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. 

 
b) devet 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Đuro Despot, dr. med., Matej Turković, dr. med., Kristina Belak, dr. med., Sanela  
                   Marušić, dr. med., Valentina Viljavec, dr. med., Magdalena Pezić, dr. med., Marija  
                   Delić, dr. med., Snežana Vitošević, dr. med. i Alenka Višnić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ĐURO DESPOT, dr. med., MATEJ TURKOVIĆ, dr. med., KRISTINA BELAK, dr. 
med., SANELA MARUŠIĆ, dr. med., VALENTINA VILJAVEC, dr. med., MAGDALENA 
PEZIĆ, dr. med., MARIJA DELIĆ, dr. med., SNEŽANA VITOŠEVIĆ, dr. med. i ALENKA 
VIŠNIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika/cu u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica, 
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, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
16. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Marin Marinović, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, 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. 
Marina Marinovića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, 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. Marina Marinovića, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
16. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 



a) dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing., 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. 
Ive Potočnjak, mag. sanit. ing., 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. Ive Potočnjak, mag. 
sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Inga Kavazović, mag. pharm. inv., 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. 
Inge Kavazović, mag. pharm. inv., 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. Inge Kavazović, mag. 
pharm. inv., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

c) dr. sc. Ines Banjari, dipl. ing. preh. teh., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, 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 dr. sc. 
Ines Banjari, dipl. ing. preh. teh., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 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 dr. sc. Ines Banjari, dipl. ing. 



preh. teh., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
16. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Zavodu za mikrobiologiju i 
parazitologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. 
dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med. 
 

b) nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med., nastavnik u znanstveno- 
nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, na Katedri za internu medicinu, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, dr. med. 
 

c) doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, dr. med., 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. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr. med. i prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med. 

 
d) dr. sc. Domagoj Kustić, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  

Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 

 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Tatjana Bogović-Crnčić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med. 
 
 
 



16. XIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti prof. dr. sc. Rosande Mulić, radi nastavka 
rada nakon 65. godina života, po zahtjevu Pomorskog fakulteta u Splitu, sukladno čl. 
102. st. 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju   

a) prof. dr. sc. Rosanda Mulić, nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju  
redovita profesorica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na Pomorskom fakultetu u Splitu, za 
davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 65. 
godina života. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med., 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. i prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med.  
 

16. XIV. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Nika Hlača, dr. med. – na Katedri za dermatovenerologiju  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Niki Hlača, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 

asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med. 
 

b) Jelena Šimić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Jeleni Šimić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 

mjestu asistentica, za mentora izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. 
 

c) Marija Troskot Dijan, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Mariji Troskot Dijan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na 

radnom mjestu asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. 
med. 

d) mr. sc. Ivana Smoljan, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se mr. sc. Ivani Smoljan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na 

radnom mjestu asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 
 
17. 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) 



17.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Renata Vidaković, dr. med. dent.: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim 

deformitetima“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Renata Vidaković, dr. med. dent., 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: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim deformitetima“ pristupnice 
Renate Vidaković, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent. 
2. izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent.  
3. izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, 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 
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”.  

 
b) Ivana Kolić, dr. med.: „Utjecaj genskih polimorfizama glutation-S-tranferaza na 

prenatalnu izloženost metil-živi“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ivana Kolić, 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: „Utjecaj genskih polimorfizama glutation-S-tranferaza na prenatalnu 
izloženost metil-živi“ pristupnice Ivane Kolić, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med.  



2. prof. dr. sc. Irena Žuntar, dipl. ing. med. biokem. 
3. doc. dr. sc. Nina Pereza, 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 
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”.  

 
17.II. Donošenje odluke o promjeni komentora Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Pavo Perković, dr. med.: „Ekspresija patched 1, smoothened, cripto-1 i survivin proteina 

u posteljicama sa zastojem fetalnog rasta” 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/383, 
UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 13. listopada 2020. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

 
„II.  Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., a za komentora doc. dr. sc. 

Andrea Dekanić, dr. med.“ 
 
17.III. Donošenje odluke o izmjeni odluke o imenovanju mentora Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Rudolf Ljubičić, dr. med.: „Povezanost polimorfizma gena za serotoninski transporter i 

metaboličkog sindroma u depresiji“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/12-02/595, 
UBROJ: 2170-24-01-12-1 od 27. studenog 2012. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 
„II.  Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med.“ 

 
 



17.IV. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  
 
a) Maja Grahovac, dr. med.: „Uloga transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom 

melanomu“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Uloga 
transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom melanomu“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Maje Grahovac, 
dr. med.: 

1. prof. dr. sc. Ksenija Jurinović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, dipl. ing. 
3. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, 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.  

 
17.V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ines Kristofić, dr. med.: „Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku 

endometrija“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Uloga glikoproteina 
povezanog s tumorom-72 u raku endometrija“ pristupnice Ines Kristofić, dr. med.   
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Damir Babić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol. 
4. prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
5. 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. 

 
b) Marijana Rakić, dr. med.: „Svojstva cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova 

čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Svojstva 
cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s akutnim 
infarktom miokarda“ pristupnice Marijane Rakić, dr. med.   
 

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

1. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 
4. prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
5. prof. dr. sc. Viktor Peršić, 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. 
 
c) Rudolf Ljubičić, dr. med.: „Povezanost polimorfizma gena za serotoninski transporter i 

metaboličkog sindroma u depresiji“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Povezanost 
polimorfizma gena za serotoninski transporter i metaboličkog sindroma u depresiji“ 
pristupnika Rudolfa Ljubičića, dr. med.   
 

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

1. prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing. 
2. dr. sc. Nela Pivac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
3. prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med.  
4. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, 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. 



18. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje u Doktorskoj školi – prilog na 
SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na poslijediplomskim 

sveučilišnim (doktorskim) studijima koji se provode u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci za 
akademsku 2020./2021. 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 

2020./2021. godinu. 
 
19. Donošenje odluke o verifikaciji pozvanih predavanja Doktorske škole (molimo da pod 

ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

a) Predavanje doc. dr. sc. Andreja Ovce  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje doc. dr. sc. Andreja Ovce, Sveučilište u Ljubljani, Zdravstveni fakultet, 
Slovenija, pod naslovom „Systematic analysis of formal education and training in the 
field of food safety with combined research approach“ verificira se kao pozvano 
predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju 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 pozvano 
predavanje.  
 

b) Predavanje doc. dr. sc. Roka Finka 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje doc. dr. sc. Roka Finka, Sveučilište u Ljubljani, Zdravstveni fakultet, 
Slovenija, pod naslovom „Management of material properties and environmental 
conditions for biofilm control“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju 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 pozvano 
predavanje.  

 
c) Predavanje prof. dr. sc. Stjepana  Oreškovića 

 
Prijedlog odluke: 



 
I. Predavanje prof. dr. sc. Stjepana  Oreškovića, Sveučilište u Zagrebu, Škola narodnog 

zdravlja „Andrija Štampar“, Hrvatska pod naslovom „Walking The Wire: What Makes A 
Critical Difference Between Successful and Disastrous COVID-19 Policies?“ verificira 
se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju 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 pozvano 
predavanje.  

 
20. 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) 
 
20.I. Donošenje odluke o usvajanje dopune plana vanjske suradnje – prilog na 
SherePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje (odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 003-
06/20-02/395, URBROJ: 2170-24-01-20-1/K.L. od 13. listopada 2020. godine) u tablici 
koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
 
 

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


