
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/31 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 08. svibnja 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  X. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 08. svibnja 2020. godine do 13. svibnja 
2020. godine. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika IX. elektoničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 10. 
travnja 2020. do 14. travnja 2020. godine.  
 

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

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

 
5. Donošenje odluke o produljenju roka za prijavu kandidata za izbor dekana 

 
Prijedlog odluke :  
 
I. Sukladno Odluci fakultetskog vijeća (elektronička sjednica od 26. – 30. ožujka 

2020. godine) o privremenoj obustavi postupka za izbor dekana uslijed pandemije 
Covid-19 virusa, rok za prijavu kandidata produljuje se za 6 daljnjih dana. Rok 
počinje teći od dana 14. svibnja 2020. godine.  

 
6. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta Integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku za akad. 
2020./2021. godinu  

Prijedlog odluke:  
 
Predmet Dosadašnji 

voditelj  
Novi voditelj  Studijska 

godina 
Status 
predmeta 

Farmakologija  Prof.dr.sc. Gordana 
Župan 

Izv.prof.dr.sc. Kristina 
Pilipović 

3. obvezni   

 



7. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta  na Integriranom preddiplomskom 
i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2020./2021. godinu  

Prijedlog odluke:  
 
Predmet Dosadašnji voditelj  Novi voditelj  Studijska 

godina 
Status 
predmeta 

Pomorska i 
hiperbarična 
medicina   

Prof.dr.sc. Miljenko 
Kapović 

Doc.dr.sc. Igor Barković  6. IZB 

 
8. Donošenje odluke o preraspodjeli unutar predviđenog broja sati nastave na 
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za akad. 
2020./2021. godinu  

Prijedlog odluke:  
 
Predmet Studij  Studijska 

godina 
Dosadašnji 
broj sati 

Novi broj sati Status 
predmeta 

Pedijatrija Medicina 5.  25 
(P42+S85+V90) 

25 
(P45+S70+V102) 

obvezni 

 
9. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima za akad. 2020./2021. godinu – 

prilog na SharePoint portal 

Prijedlog odluke:  

Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novih izbornih predmeta za 
akademsku 2020./2021. godinu. 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Doc.dr.sc. Sven 
Maričić 

Umjetna inteligencija Medicina 2. P0/V0/S25 1,5 

Doc. dr. sc. Ilija 
Brizić 

Imunološki sustav i 
starenje 

Medicina 3. P9/V8/S8 1,5 

Doc. dr. sc. 
Martina Mavrinac 

Medicina utemeljena 
na dokazima 

Medicina 
 

3. P10/V5/S10 1,5 

Prof. dr. sc. Ines 
Mrakovčić-Šutić 

COVID-19: nova 
patofiziološka noksa 

Medicina 
 

3. P20/V0/S5 1,5 

Izv.prof.dr.sc. 
Gordana 
Blagojević Zagorac 

Ekonomski aspekti 
zdravstva 

Medicina 4. P5/V5/S15 

 

1,5 

Doc. dr. sc. 
Tatjana Čulina 

Kako slušati i govoriti 
s pacijentom 

Medicina 5. P5/V10/S210 1,5 

Doc. dr. sc. Marko 
Velepič 

Život u tišini Medicina 
 

5. P5/V10/S10 

 

1,5 

Doc. dr. sc. Iva 
Bilić Čače 

Povratak u 
budućnost-  

Medicina      6. P20/V5/S0 1,5 



integrativan pristup u 
suvremenoj pedijatriji 

 

 
 
10. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 

2020./2021. godinu– prilog na SharePoint portalu 

Prijedlog odluke:  
 
Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 

godina  
Status 

kolegija 
Uvod u medicinsku etiku nasl.prof.dr.sc. Iva 

Sorta-Bilajac Turina  
Medicina 1. IZB 

Endocitoza proteina prof.dr.sc. Natalia 
Kučić 

Medicina 
 

2. IZB 

Etika javnog zdravstva  nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  2. IZB 

Propedeutika kliničke etike nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina 3. IZB 

Klinička prehrana i 
dijetoterapija 

prof.dr.sc. Alen Ružić  Medicina 4. IZB 

Medicina i pravo nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  4. IZB 

Personalizirana medicina i 
javno zdravstvo 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  5. IZB 

Od eutanazije do 
distanazije  

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  5. IZB 

Umijeće raščlanjivanje i 
sastavljanja u znanosti: 
izrada konferencijskih 
priopćenja i sažetaka 
znanstvenih članaka  

 
doc.dr.sc. Nina 

Pereza 

 
Medicina 

 
 5. 

 
IZB 

Etika zdravstvene ekologija  nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina 6. IZB 

Sociologija seksualnog 
zlostavljanja djece 

izv.prof.dr.sc. Iva 
Rinčić 

Medicina 6. IZB 

Vrat maternice i zdravlje 
žene 

doc.dr.sc. Alemka 
Brnčić-Fischer 

Medicina  6. IZB 

Etika (zdravstvene) 
ekologije 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
 

1. 

 
 

IZB 

Medicina i pravo 
nasl..prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
1. 

 
IZB 

Etika javnog zdravstva 
nasl.prof.dr.sc. Iva 

Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

 
 

2. 
 

 
 

IZB 



inženjerstvo  
 

Personalizirana medicina i 
javno zdravstvo 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
 

2. 
 

 
 

IZB 

 
11. Usvajanje programa preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko 

laboratorijske dijagnostike – prilog na SharePoint Portalu  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se prijedlog  programa preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko 
laboratorijske dijagnostike 

 
II. Prijedlog  programa preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske 

dijagnostike uputitit će se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

12. Donošenje odluke o izmjeni odluke o ustrojavanju Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicine i zdravstva Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
Prijedlog odluke:  
 
Na temelju članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-
24-01-18-1 ,od 15. ožujka 2018.),  Fakultetsko vijeće na  sjednici  održanoj dana  svibnja 
2020 godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

 
o izmjeni Odluke (KLASA: 003-06/19-02/225, URBROJ: 2170-24-01-19-1 od 11. lipnja 2019. 
godine ) 

 
 

I. U Odluci (KLASA: 003-06/19-02/225, URBROJ: 2170-24-01-19-1 od 11. lipnja 2019. 
godine ) točka VIII. mijenja se i glasi: 

  
„Radom Doktorske škole i koordinacijom rada Vijeća doktorske škole upravlja voditelj         
Doktorske škole, koji obavlja sljedeće poslove: 

 
- brine o organizaciji i izvođenju obveznih kolegija na Doktorskoj školi i koordinira pozvana 

predavanja, 

- rukovodi i koordinira organizaciju i provođenje cjelokupne nastave (svih smjerova) te 
analizu njezine kvalitete u suradnji s voditeljima smjerova (programa), 

- organizira i saziva sastanke Vijeća doktorske škole najmanje jednom mjesečno te rješava 
eventualne poteškoće u izvođenju pojedinih nastavnih i znanstvenoistraživačkih aktivnosti, 

- rješava upite i pritužbe doktoranda i nastavnika tijekom nastavnog procesa, 



- brine se o financijskim i administrativnim aspektima Doktorske škole, 

- otvara mogućnosti suradnje s drugim doktorskim studijima, 

- usko surađuje sa Službom za znanost i poslijediplomske studije, posebice kod upisa te u 
praćenju ispunjavanja uvjeta za nastavak studiranja, 

- podnosi godišnje izvješće Fakultetskom vijeću o uspješnosti provođenja doktorske 
izobrazbe na Doktorskoj školi. 

Voditelj doktorske škole se bira temeljem raspisanog internog natječaja, na razdoblje od četiri 
(4) godine. Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni dostaviti plan rada za mandatno 
razdoblje usklađen sa Strategijom razvoja znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
Vijeće Doktorske škole imenuje Povjerenstvo za izbor voditelja koje razmatra prijave i donosi 
odluku o odabiru kandidata za voditelja Doktorske škole. Voditelja Doktorske škole, na 
prijedlog imenovanog Povjerenstva, potvrđuje Fakultetsko vijeće. 
Voditelj Doktorske škole je zaposlenik Fakulteta u znanstveno-nastavanom zvanju s 
pozitivno ocijenjenim mentorskim kapacitetom.” 
 

II. Odluka o izmjeni Odluke KLASA: 003-06/19-02/225, URBROJ: 2170-24-01-19-1 od 11. 
lipnja 2019. godine) stupa na snagu dan nakon dana donošenja Odluke na sjednici 
fakultetskog vijeća. 

 
 

13. Odluka o pokretanju postupka izbora voditelja/ice Doktorske škole iz područja 
biomedicine i zdravstva – UZ UVJET USVAJANJA PRETHODNE TOČKE DNEVNOG 
REDA 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Doktorske škole iz područja biomedicine i 
zdravstva na razdoblje od četiri (4) godine. 

 
II. Postupak iz točke I. ove odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim 

stranicama Fakulteta, s danom 15. svibnja 2020. godine. 
 

III. Rok za podnošenja prijave je petnaest (15) dana od dana objave. 
 

IV. Voditelj/ica Doktorske škole je zaposlenik/ca Fakulteta u znanstveno-nastavnom 
zvanju s pozitivno ocijenjenim mentorskim kapacitetom.  
 

V. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis, program rada za mandatno 
razdoblje usklađen sa Strategijom razvoja znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci i 
potvrdu Knjižnice Fakulteta o pozitivno ocijenjenom mentorskom kapacitetu. 
 

VI. Prijave se podnose putem pisarnice Službi za znanost i poslijediplomske studije 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
14. K a d r o v s k a  i z v j e š ć a 

 
14.I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     

        
a) Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini. 



 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za društvene i 
humanističke znanosti u medicini.  

 

b) Katedre za radiologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
14. II.  Donošenje odluke o poništenju dijela odluke Fakultetskog vijeća o 
raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/20-02/128, 
URBROJ:2170-24-01-20-01/LJML, od 14. travnja 2020. godine, podtočke a), b), c) i f) 
koje glase: 

 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. 
med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.  

 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., 
prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.  

 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem random  
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. 
 
 Imenuje se 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.  

 

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



Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med., 
prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Poništava se dio odluke Fakultetskog vijeća KLASA:003-06/20-02/128, 
URBROJ:2170-24-01-20-01/LJML od 14. travnja 2020., o raspisivanju natječaja i imenovanju 
stručnih povjerenstava i to podtočke a), b), c) i f), iz razloga što Ministarstvo financija nije 
izdalo suglasnost, temeljem Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih 
državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih 
korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, Vlade Republike Hrvatske (NN 41/20). 
 

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

 
A)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 javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana medicina rada i sporta, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i doc. dr. sc. Leonardo 
Bukmir, dr. med. 

 
14. IV. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva: 

 
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 javno zdravstvo, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I.Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Đulije Malatestinić, dr. med., 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 javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i 
epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

II. Imenuje se 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. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 



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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

b) 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 obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., 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 obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Imenuje se 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. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
 

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 interna medicina, na Katedri za internu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med.) 
 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Stele Živčić-Ćosić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu  medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Imenuje se 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. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 



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

 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne  medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenica: prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
antomija, na Zavodu za antomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

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

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

trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. – znanstvena savjetnica u trajnom 
zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Nasl. prof. dr. sc. IVE DEKARIS, dr. med., znanstvene savjetnice u trajnoj 

zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna redovita profesorica u trajnom 
zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.   

   
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.      

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

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. izv. prof. dr. sc. Zoran Rumboldt, dr. med. – znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Nasl. izv. prof. dr. sc. ZORANA RUMBOLDTA, dr. med., znanstvenog savjetnika, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni redoviti profesor, znanstveno područje 



biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

   
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.      

 
c) dva nastavnika 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. 
(pristupnici: nasl. doc. dr. sc. Hari Jurdana, dr. med. – viši znanstveni suradnik i nasl. doc.  
                   dr. sc. Dalen Legović, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Nasl. doc. dr. sc. HARI JURDANA, dr. med., viši  znanstveni suradnik i nasl. 

doc. dr. sc. DALEN LEGOVIĆ, dr. med., viši  znanstveni suradnik, izabiru 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 Medicinskog fakulteta 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.     

 
14. VII. Donošenje odluke o poništenju natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, na 
WEB stranicama Fakulteta te na Euraxess Jobs Portalu dana 24. siječnja 2020. godine i u 
«Novom listu» dana 26. siječnja 2020. godine, za izbor: 

 
a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnice: Tamara Fable, dr. med., Jadranka Karuza, dr. med. i Ivana Šutić, dr. med.) 
  
Prijedlog odluke: 
 

Poništava se natječaj za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, iz razloga što se Stručno 
povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava 
Popović, dr. med. i doc. dr. sc. Leonardo Bukmir, dr. med., u izvješću od 20. travnja 2020. 
očitovalo, da bi za potrebe Katedre za obiteljsku medicinu bilo neophodno provesti izbor kroz 
znanstvenu granu medicina rada i sporta. 
 

14.VIII. 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) izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, 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. Ines Diminić-Lisica, dr. med., za 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 izbor izv. prof. dr. sc. Ines 
Diminić - Lisica, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 

14. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, sukladno 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   

 
a) dr. sc. Dubravka Holik, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  

mjestu asistentica, na Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, 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: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, 
dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med. 
 

14. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   

 
a) prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju  

i na radnom mjestu redovita profesorica u trajnom zvanju, na Medicinskom fakultetu u Splitu, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med, 
prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med. 
 

b) dr. sc. Ivan Buljan, mag. psych., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom   
mjestu asistent, na Medicinskom fakultetu u Splitu, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. 
psiholog, prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biochem. i izv. prof. dr. sc.  Gordana 
Brumini, prof. fizike i kemije. 



14. XI. 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) dr. sc. Silvije Šegulja, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  

Klinike za pedijatriju, 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: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med. 

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

a) Goran Malvić, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Goranu Malviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
 
 
15. D o k t o r s k i  s t u d i j i   
 
15.I.  Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Tin Nadarević, dr. med.: „Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici 

hepatocelularnog karcinoma” 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Utvrđuje se da Tin Nadarević, 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici hepatocelularnog 
karcinoma” pristupnika Tina Nadarevića, dr. med. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. 
2. Prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Goran Poropat, 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 
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 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”.  

 
b) Ines Kristofić, dr. med.: „Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku 

endometrija“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ines Kristofić, 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: „Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku endometrija“ 
pristupnice Ines Kristofić, dr. med. 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. 
 

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”.  

 
c) Pavo Perković, dr. med.: „Ekspresija patched 1, smoothened, cripto-1 i survivin 

proteina u posteljicama sa zastojem fetalnog rasta“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Pavo Perković, 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Ekspresija patched 1, smoothened, cripto-1 i survivin proteina u 
posteljicama sa zastojem fetalnog rasta“ pristupnika Pave Perkovića, dr. med. u 
sastavu:  

1. Prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, 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 
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 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”.  

 
15.II. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima  

      Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko     
      inženjerstvo 

 
a) Aristea Pavešić Radonja, dr. med.: „Expression of aggregation-prone proteins in 
the blood of patients with schizophrenia and major depressive disorder“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Expression of aggregation-
prone proteins in the blood of patients with schizophrenia and major depressive 
disorder“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Aristee Pavešić Radonja, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw, a za komentora prof. 
dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.  

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

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

 
15.III.      Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Doris Dodig, dr. med.: „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih 

rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutoriziranoj 
tomografiji“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Dijagnostička vrijednost 
virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na 
dvoenergijskoj kompjutoriziranoj tomografiji“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Doris Dodig, dr. med.  
 



II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med., a za komentora doc. 
dr. sc. Slaven Jurković, prof. matematike i fizike.  

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 

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

 
b) Marijana Rakić, dr. med.: „Svojstva cirkulirajućih von Willebrand faktor pozitivnih 

stanica u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Svojstva cirkulirajućih von 
Willebrand faktor pozitivnih stanica u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Marijane Rakić, dr. med.  
 

II. Za mentore se imenuju prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. i prof. dr. sc. 
Viktor Peršić, dr. med.  

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

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

 
15.IV. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Anita Barišić, dr. med.: „Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom 

prijevremenom porodu“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Genetički i 
epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom prijevremenom porodu“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Anite 
Barišić, dr. med.: 

 
1. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
2. Izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Oleg Petrović, 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.  

 
 

15.V.  Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Marijana Matas, dr. med.: „Utjecaj lidokaina na perioperacijske razine proupalnih 

citokina u krvi i likvoru bolesnika s aneurizmom mozgovnih arterija“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Utjecaj lidokaina 
na perioperacijske razine proupalnih citokina u krvi i likvoru bolesnika s 
aneurizmom mozgovnih arterija“ pristupnice Marijane Matas, dr. med.  
 

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

1. Prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.  
2. Doc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 
4. Izv. prof. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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) Silvana Petretić Majnarić, dr. med.: „Tireoidna autoprotutijela kao čimbenik rizika u 
liječenju neplodnosti postupcima medicinski pomognute oplodnje“ 

 
Prijedlog odluke: 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Tireoidna 
autoprotutijela kao čimbenik rizika u liječenju neplodnosti postupcima medicinski 
pomognute oplodnje“ pristupnice Silvana Petretić Majnarić, dr. med.  
 

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

1. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med.  
2. Doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, 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. 



16. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i    
 

16.I.    Odluka o izmjeni odluke o određivanju upisnih kvota za poslijediplomske 
sveučilišne (doktorske) i poslijediplomske specijalističke studije za akademsku 
2019./2020. godinu - prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. U odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-06/19-
02/136, URBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 9. travnja 2019. godine mijenja se 
tablica 1 (Upisne kvote za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za 
akademsku godinu 2019./2020.) tako da ista sada glasi: 

 
 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE  
Za akademsku godinu 2019./2020. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet  

Studenti 
u 
punom 
radnom 
vremenu 

Studenti 
u dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota 
u ak. god. 
2019./2020.  
UKUPNO 

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 60 
1. Biomedicina  27 0 27 
2. Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 4 0 4 
3. Javno zdravstvo 10 0 10 
4. Klinička medicina 14 0 14 
5. Dentalna medicina 5 0 5 

 
 
17. I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t  
 

17.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
ostalih nastavnih pomagala Kako napisati dobar prikaz slučaja? Priručnik za aktivno 
učenje u izradi prikaza slučaja kao znanstvenog članka – prilog na SharePoint 
Portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih pomagala 
Kako napisati dobar prikaz slučaja? Priručnik za aktivno učenje u izradi prikaza slučaja 
kao znanstvenog članka urednice doc.dr.sc. Nine Pereza, dr.med.  
 

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

17.II.  Donošenje odluke o prihvaćnju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
ostalih nastavnih pomagala Metodoloski prirucnik za organizaciju studentskih 
znanstvenih skupova – prilog na SharePoint Portalu 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih pomagala 

      Metodoloski prirucnik za organizaciju studentskih znanstvenih skupova urednice 
      doc.dr.sc. Nine Pereza, dr.med.  
 

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



 
 

17.III.  Donošenje odluke o prihvaćnju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika Smjernice u praksi obiteljskog liječnika – prilog na SharePoint Portalu 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Smjernice u 

praksi obiteljskog liječnika urednica prof.dr.sc. Biserke Bergman Marković, izv.prof.dr.sc. 
Ines Diminić Lisica i prof.dr.sc. Milice Katić. 

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

 
17.IV.  Donošenje odluke o prihvaćnju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
ostalih nastavnih pomagala Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim 
skupovima: priručnik za aktivno učenje u izradi sažetaka znanstvenih članaka i 
konferencijskih priopćenja, izlaganja na posteru i usmenog izlaganja – prilog na 
SharePoint Portalu 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih pomagala 

Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima: priručnik za aktivno učenje u 
izradi sažetaka znanstvenih članaka i konferencijskih priopćenja, izlaganja na posteru i 
usmenog izlaganja urednice doc.dr.sc. Nine Pereza, dr.med.  
 

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

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


