
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/02 
URBROJ: 2170-24-01-22-1 
Rijeka, 10. veljače 2022. 
 
 

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

P O Z I V 
za  V. sjednicu Fakultetskog vijeća 

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

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 10. veljače 2022. godine do 15. veljače 2022. 
godine te putem internetske platforme MS TEAMS 15. veljače 2022. 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 14. 

siječnja do 18. siječnja 2022. godine – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod 
ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a 

 
3. Prezentacija nalaza revizije poslovanja Medicinskog fakulteta u Rijeci Dubravko 

Marković, Remar revizija, Zagreb 
 

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

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

6. Predstavljanje programa cjeloživotnog obrazovanja "Moderna i praktična    
medicinska edukacija" – doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. 

 
7. Izmjena i dopuna 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 izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog 



vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT od 12. listopada 
2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 
 

8. Izmjena i dopuna 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 izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
(odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-
3/TT od 12. listopada 2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su 
sastavni dio. 

 
9. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija „Metodika izrade znanstvenog i 

stručnog rada“ na diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Na diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo na kolegiju „Metodika izrade 
znanstvenog i stručnog rada“ u sklopu programa Cjeloživotno učenje mijenja se 
voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. Amira Muzura, dr. med. 
imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Vanja Pupovac, prof. filozofije i informatike 

 
10. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o stručnoj praksi studenata integriranih, 

preddiplomskih i diplomskog studija Medicinskog Fakulteta u Rijeci – prilog na 
SharePoint Portalu 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Usvaja se Pravilnik o stručnoj praksi studenata integriranih, preddiplomskih i 

diplomskog studija Medicinskog Fakulteta u Rijeci. 
 

II. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenim web 
stranicama Fakulteta. 
 

11. 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) 

 
11. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ice  – prilog na SharePoint Portalu 
        

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. TANJA ĆELIĆ, dr. med., izabire se za predstojnicu Zavoda za 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 



 
 Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2022.         
 
11. 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 docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Tamara Braut, dr. med., izv. prof. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i prof. dr. sc. Davor Vagić, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., izv. prof. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. 
Dubravko Manestar, dr. med. 
 
 B)Temeljem prijedloga predstojnice zavoda za pokretanje postupka izbora nastavnika  
u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) tri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana klinička citologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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: doc. dr. 
sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med., doc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med. i prof. dr. sc. 
Dinka Šundov, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja  u sastavu: 
doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med., doc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med. i prof. 
dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
 
11. III. 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 redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Renate Jurišić Grubešić, mag. 
pharm., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, 
dr. med., prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. i prof. dr. sc. Sanda Vladimir-
Knežević, mag. pharm.  

 
 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna 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. 
 

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 – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Marine Letica Crepulja, 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 – 30 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. 
 
 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna 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. 
 



c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Dubravka Manestra, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. 

 
 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna 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 zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
11. 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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. BERISLAV LISNIĆ, dipl. ing. bioteh., viši znanstveni suradnik, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2022. 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana infektologija, na Katedri za zarazne bolesti  



Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. ĐURĐICA CEKINOVIĆ GRBEŠA, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na infektologija, na Katedri za 
zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2022. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Marina Babić Čač, dipl. ing. biolog.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. MARINA BABIĆ ČAČ, dipl. ing. biol., 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 
citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2022. 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i imunologija, na Zavodu 
za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med.- znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. HRVOJE JAKOVAC, dr. med., znanstveni savjetnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, 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, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 



11. V. Donošenje odluke o neizboru 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 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana socijalna medicina, na Katedri za 
socijalnu medicinu i empidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni 
zavod za javno zdravstvo PGŽ, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati 
tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, ne izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana socijalna medicina, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, na 
neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, iz razloga što imenovana  
ne ispunjava uvjeta za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje viša znanstvena 
suradnica. 
 
11. 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 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 – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. IVANA LJUBIČIĆ BISTROVIĆ, 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 psihijatrija, na 
Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
 Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2022.         
 

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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 



opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Alemka Brnčić Fischer, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. ALEMKA BRNČIĆ-FISCHER, 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 – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.   
 
11. VII. 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 poslijedoktorand, 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 zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
(pristupnica: dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. SANDRA OSLAKOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju naslovna poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana klinička imunologija, na 
Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijec, u zdravstvenoj 
ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše 
četiri (4) godine.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

b) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Katarina Šalamon, dr. med., Petra Madžar, dr. med., Martina Murković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 PETRA MADŽAR, dr. med., MARTINA MURKOVIĆ, dr. med. i KATARINA 
ŠALAMON, dr. med. izabiru se za suradnicu u suradničkom zvanju naslovna asistentica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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. 
 

c) tri 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.  
(pristupnici: Tanja Tatalović, dr. med., Lori Srdoč, dr. med., Filip Mirić, dr. med., Dora  
                    Palčevski, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 DORA PALČEVSKI, dr. med., FILIP MIRIĆ, dr. med., i LORI SRDOČ, dr. med., 
izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, 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, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina.  
 
   Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

d) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Mario Hero, dr. med., Eliša Papić, dr. med., Marina Legac Škifić, dr .med.) 
Prijedlog odluke: 
 
 MARIO HERO, dr. med., ELIŠA PAPIĆ, dr. med. i MARIA LEGAC ŠKIFIĆ, dr. med., 
izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: Andrej Belančić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 ANDREJ BELANČIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    



 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

f) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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: Nikola Matejčić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 NIKOLA MATEJČIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, 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, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: dr. sc. Vedrana Aljinović-Vučić, mag. pharm.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. VEDRANA ALJINOVIĆ-VUČIĆ, mag. pharm., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju naslovna poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i 
kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: Igor Rubinić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 IGOR RUBINIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 



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

a) izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Ljiljane Majnarić, dr. med., za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena savjetnica, 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 prijevremeni izbor izv. prof. dr. sc. 
Ljiljane Majnarić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
11. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu redoviti profesor, na Katedri za pedijatriju, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med., 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med. 
 

b) doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. nastavnik u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docent, na Katedri za zdravstvenu ekologiju, za izbor u znanstveno 
zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ksenija Vitale, dipl. ing. 
biotechn. 
 

c) dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz. suradnica u suradničkom zvanju i na  



radnom mjestu poslijedoktorandica, u Centru za proteomiku, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., 
prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Igor Jurak, dipl. ing. biolog. 
 

d) dr. sc. Tamara Sinožić, dr. med. suradnica u suradničkom zvanju naslovna   
poslijedoktorandica, na Katedri za obiteljsku medicinu, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med. 
 

e) dr. sc. Edina Berberović, dr. med. zaposlenica Klinike za ginekologiju i  
porodništvo, Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, 
dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, dr. med. 
 
11. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta Zdravstvenih studija u Rijeci, sukladno članku 9. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh., nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom  
mjestu viši predavač, na Katedri za fizioterapiju, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić, dr. med., prof. 
dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan, dr. med. 
 

b) dr. sc. Mirela Vučković, mag. physioth., nastavnica u nastavnom zvanju naslovni  
predavač, na Katedri za fizioterapiju, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 



 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke-
Vrbanić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. i prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. 
med. 
 
11. XI. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Valentino Rački, dr. med. – na Katedri za neurologiju   
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Valentinu Račkom, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju i na 
radnom mjestu I. vrste asistent, za mentoricu doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
 

b) Roberta Marković, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Roberti Marković, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu I. vrste asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
 

c) Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem. – na Katedri za medicinsku 
informatiku  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Vesni Šupak Smolčić, mag. med. biochem., suradnici u suradničkom 
zvanju naslovna  asistentica, za mentoricu doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psih. – prof. 
 

d) Tina Žagar, dr. med. – na Katedri za dermatovenerologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tini Žagar, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
 

e) Maja Novak-Stroligo, dr. med. – na Katedri za oftalmologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Maji Novak-Stroligo, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med. 
 

f) Tamara Mišljenović Vučerić, dr. med. – na Katedri za oftalmologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tamari Mišljenović Vučerić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 
naslovna  asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med. 



 
g) Zvjezdana Alpeza-Dunato, dr. med. – na Katedri za oftalmologiju  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Zvjezdani Alpeza-Dunato, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 
naslovna  asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med. 
 

h) Ana Lesac Brizić, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ani Lesac Brizić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
 

i) Tamara Fable, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tamari Fable, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
 
 
12. 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) 
 

12.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Sanja Mikašinović, mag. biotech. in med.: „Immunological mechanisms of lowering 

blood glucose concentration in viral infection and its impact on viral control„ 
 

Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Immunological mechanisms of lowering blood glucose concentration in 
viral infection and its impact on viral control” pristupnice Sanje Mikašinović, mag. 
biotech. in med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić,  dipl. ing. bioteh. 
2. doc. dr. sc. Maja Baretić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 

 



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

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

 
b) Karlo Tudor, dr. med.: „Uloga polimorfizma miR-146a gena u primarnom osteoartritisu 

koljena i kuka“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga polimorfizma miR-146a gena u primarnom osteoartritisu koljena 
i kuka” pristupnika Karla Tudora, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Goran Vrgoč, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
c) Karlo Mladenić, mag. biotech. in med.: „The role of NKG2D mediated immunosensing 

in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease“ 



Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „The role of NKG2D mediated immunosensing in the pathogenesis of 
non-alcoholic fatty liver disease” pristupnika Karla Mladenića, mag. biotech. in med. 
u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol. 
2. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
d) Vanna Imširović, mag. biochem.: “Elucidation of molecular and functional properties of 

master regulators of NK cell activation” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Vanna Imširović, mag. biochem., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Elucidation of molecular and functional properties of master regulators 
of NK cell activation” pristupnice Vanne Imširović, mag. biochem. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Dora Višnjić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. 

 



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

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

 
e) David Harmicar, dr. med.: „Procjena učinkovitosti regionalnih blokova u ortognatskoj 

kirurgiji” 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Procjena učinkovitosti regionalnih blokova u ortognatskoj kirurgiji” 
pristupnika Davida Harmicara, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent. 
2. doc. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
f) Valentino Rački, dr. med.: „Primjena sekvenciranja cijelog egzoma u istraživanju 

genetičke osnove Parkinsonove bolesti” 



Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Primjena sekvenciranja cijelog egzoma u istraživanju genetičke osnove 
Parkinsonove bolesti” pristupnika Valentina Račkog, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. David Bonifačić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Marija Heffer, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
g) Darko Kraguljac, dr. med.: „Pouzdanost i valjanost novog modela pendulum testa u 

procjeni spasticiteta kod bolesnika s cerebralnom paralizom” 
 

Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Pouzdanost i valjanost novog modela pendulum testa u procjeni 
spasticiteta kod bolesnika s cerebralnom paralizom” pristupnika Darka Kraguljca, 
dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Ana Poljičanin, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 

 



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

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

 
h) Lidija Šimić, mag. sanit. ing.: „Fitokemikalijama uzrokovana citotoksičnost i 

kemosenzitizacija stanica raka debelog crijeva” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Lidija Šimić, mag. sanit. ing., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Fitokemikalijama uzrokovana citotoksičnost i kemosenzitizacija stanica 
raka debelog crijeva” pristupnice Lidije Šimić, mag. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. tehn.  
2. prof. dr. sc. Karmela Barišić, dipl. ing. med.  biokem. 
3. prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
 



12.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 

a) Danijel Lopac, dr. med.: „Povezanost PIK3CA mutacija, PD-L1 ekspresije i kliničko-
patoloških parametara u karcinomu dojke” 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Povezanost PIK3CA mutacija, PD-L1 ekspresije i kliničko-patoloških 
parametara u karcinomu dojke” pristupnika Danijela Lopca, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ksenija Jurinović, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

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

 
a) Elena Hristodulova Vidak, dr. med. dent.: „Povezanost pandemije COVID-19 i 

psihičkog zdravlja zdravstvenih djelatnika dentalne medicine u Republici Hrvatskoj“ 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost pandemije 
COVID-19 i psihičkog zdravlja zdravstvenih djelatnika dentalne medicine u 
Republici Hrvatskoj” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Elene Hristodulove Vidak, dr. med. dent. 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. med. dent., a za 
komentoricu izv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psih.-prof. 



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

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

12.IV. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

a) Tamara Janković, mag. sanit. ing.: „Uloga TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji 
neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede mozga u 
miša“ 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti 
u različitim modelima traumatske ozljede mozga u miša“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Tamare 
Janković, mag. sanit. ing.: 

 
1. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2. nasl. doc. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. biol. 
3. prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom vijeću, 
najkasnije u roku od dva 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
12.V. Donošenje odluke o promjeni suradnika na metodi u okviru obveznog kolegija 
„Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“ 

 
a) Metoda 2. Analiza DNA I: izolacija genomske DNA, Southern blot, PCR, 

kvantitativni real-time PCR 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 

izv. prof. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 



koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
na metodi 2. „Analiza DNA I: izolacija genomske DNA, Southern blot, PCR, kvantitativni 
real-time PCR“ doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. prestaje biti suradnica. 
 

12.VI. Donošenje odluke o imenovanju komentora i dopuna okvirne teme istraživanja na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 

a) Lidija Šimić, mag. sanit. ing.  
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se dopuna okvirne teme istraživanja i imenovanje komentora Lidiji Šimić, mag. 

sanit. ing. polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  
 

II. Na okvirnoj temi istraživanja pod naslovom „Fitokemikalijama uzrokovana citotoksičnost i 
kemosenzitizacija stanica raka debelog crijeva”, uz dosadašnju mentoricu izv. prof. dr. sc. 
Laru Batičić, dipl. sanit. ing. za komentora se imenuje prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. 
ing. med. biokem. 

 
12.VII. Donošenje odluke o zamjeni mentora i komentora na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo 

 
a) Ana Božanić, prof. mat. i fiz..  

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se zamjena mentora i komentora Ani Božanić, prof. mat. i fiz., polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo.  
 

II. Na temi doktorske disertacije pod naslovom „Vrednovanje uporabe sintetizirane 2D 
mamografije u kombinaciji s tomosintezom u nacionalnom programu mamografskog 
probir” umjesto dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Slavena Jurkovića, prof. mat i fiz. 
za mentoricu se imenuje dosadašnja komentorica doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. 
med. dok izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fiz. preuzima ulogu komentora.  

 
12.VIII. Donošenje odluke o zamjeni mentora i komentora na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Doris Šegota, mag. educ. phys. et. inf.  

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se zamjena mentora i komentora Doris Šegota, mag. educ. et. inf., polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo.  
 

II. Na temi doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost težinskih faktora snopova X-
zraka s dijagnostičkom vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri 
oslikavanju mozga dvoenergijskom računalnom tomografijom” umjesto dosadašnjeg 



mentora izv. prof. dr. sc. Slavena Jurkovića, prof. mat i fiz. za mentora se imenuje 
dosadašnji komentor prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. dok izv. prof. dr. sc. Slaven 
Jurković, prof. mat. i fiz. preuzima ulogu komentora.  
 

12.IX. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 

a) Predavanja u okviru Henry Kunkel Society 2022 meeting 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanja u okviru Henry Kunkel Society 2022 meeting verificiraju se kao pozvana 

predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na svakom 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.  

 
13. 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) 
 
13.I. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Luka Bastiančić, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 

 
13.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

b) Lara Valenčić, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Lari Valenčić, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić, dipl. ing. biol. 

 
 
14. R a z n o 

 
Dekan 

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

 


