
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/34 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 04. lipnja 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  XII. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 04. lipnja 2020. godine do 09. lipnja 2020. 
godine te putem internetske platforme TEAMS 09. lipnja 2020. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika XI. elektoničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 28. 
svibnja 2020. do 29. svibnja 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 e  p r o d e k a n a 

 
4. S t u d e n t s k a    i z v j e š ć a 
 
5. Predstavljanje programa rada za razdoblje dekanskog mandata 2020. - 2023.: 

 
1. Prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med.  

2. Izv. Prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

3. Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med.  

4. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med 

5. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med.  

 

6. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta  na 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 

Medical English 
1 

izv. prof. dr. sc. 
Arijana Krišković 

dr. sc. Matea 
Butković, pred. 

1. obvezni   



Medical English 
2 

izv. prof. dr. sc. 
Anamarija Gjuran 

Coha 

dr. sc. Matea 
Butković, pred. 

2. obvezni   

Medical English 
3 

izv. prof. dr. sc. 
Arijana Krišković 

dr. sc. Matea 
Butković, pred. 

3. obvezni   

Medical English 
4 

izv. prof. dr. sc. 
Anamarija Gjuran 

Coha 

dr. sc. Matea 
Butković, pred. 

4. obvezni   

Medical 
Chemistry and 
Biochemistry I 

 

Prof.dr.sc. Branka 
Blagović 

izv.prof.dr.sc. 
Gordana Čanadi 

Jurešić 

1 obvezni 

 
 
7. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta  na Preddiplomskom sveučilišnom 

studiju Sanitarno inženjerstvo za akad. 2020./2021. godinu. 

Prijedlog odluke: 
 
Predmet Dosadašnji 

voditelj 
Novi voditelj Studijska 

godina 
Status 
predmeta 

Engleski u 
okolišnom i 

javnom 
zdravstvu (1) 

izv. prof. dr. sc. 
Anamarija Gjuran 

Coha 

dr. sc. Matea Butković, 
pred. 

1. obvezni   

Engleski u 
okolišnom i 

javnom 
zdravstvu (2) 

izv. prof. dr. sc. 
Anamarija Gjuran 

Coha 

dr. sc. Matea Butković, 
pred. 

2. obvezni   

 
 
8.   Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2020./2021. godine 

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. 
Tatjana Čulina 

Zdravstvena zaštita 
školske djece i 
adolescenata 

Medicina 5. P5/V0/S20 1,5 

 
 
9. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 
           2020./2021. godinu  
 
Prijedlog odluke:  
 
 
 



Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Mikrobni toksini 
Prof.dr.sc. Tomislav 

Rukavina  

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
3. 

 
IZB 

 
 
10. Donošenje odluke o načinu plaćanju školarine za Integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku  
 
Prijedlog odluke:  
 

Studenti na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na 
engleskom jeziku  koji će u akad. godini 2020./2021. upisati prvu ili višu godinu studija  plaćaju 
školarinu  u cijelosti prilikom upisa.  
 

11. Donošenje odluke o prijedlogu provođenja postojećeg Programa cjeloživotnog 
učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na 
sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva. 

Prijedlog odluke:  
 

U skladu s usvojenom odlukom Fakultetskog vijeća (Klasa:003-06/15-01/08, Ur.broj:2170-
24-01-15-2) od 18. ožujka 2015. godine o izmjeni i dopuni Programa cjeloživotnog učenja za 
stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij 
Sanitarnog inženjerstva i u akad. 2020./2021. godini također se predlaže provođenje istog 
programa cjeloživotnog učenja. 
 

12. Donošenje odluke o prijedlogu uvjeta upisa na Diplomski sveučilišni studij 
Sanitarno inženjerstvo za akad. 2020/2021. godinu za kandidate koji su završili 
istovrsni preddiplomski sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao 
u prethodnoj 2019/2020. akad. godini). 

 
Prijedlog odluke:  
 
A) Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom Preddiplomskom 

sveučilišnom/stručnom studiju Sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 ECTS 
bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva) 

 
B) Kandidati koji su završili Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo na 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  imaju pravo prednosti kod upisa na 
diplomski studij, a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom 
studiju 

 
C) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog 

inženjerstva izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od 
programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema 



ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Ovisno o razlikama u studijskom 
programu odredit će se potreba upisivanja Programa cjeloživotnog učenja*. 

 
D) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog 

inženjerstva, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od programa Preddiplomskog 
sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena 
na preddiplomskom studiju. Svi kandidati imaju obvezu upisivanja Programa 
cjeloživotnog učenja*. 

 
*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog učenja 
(30 ECTS bodova), dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti razlikovne 
ispite iz Programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija. Participacija u 
troškovima Programa cjeloživotnog obrazovanja iznosit će kunsku protuvrijednost od 30 ECTS 
bodova (vrijednost 1 ECTS boda u ak. god. 2020/21. određuje  Senata Sveučilišta u Rijeci). 
 
 
13. Donošenje odluke o prijedlogu o osnivanju Povjerenstva za provođenje 

razredbenog postupka i upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo 
u akademskoj 2020./2021. godini. 

Prijedlog odluke:  
 

I. Zbog potrebe provođenja razredbenog postupka i provjere razlika u studijskim 
programima preddiplomskih studija sanitarnog inženjerstva koje su završili 
potencijalni kandidati za upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, 
predlaže se  Povjerenstvo u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Saša Ostojić 
2. Prof. dr. sc. Marina Šantić 
3. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević 

 
14. Donošenje odluke o održavanju izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom 

i diplomskom studiju Medicina 
 
Prijedlog odluke:  
 

I. Zbog reorganizacije 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 
Medicina,smanjen je broj izbornih predmeta na 6. godini - prema novom 
Nastavnom planu jedan izborni predmet. Stoga će se izborni predmeti izvoditi u 
jednom bloku umjesto u 4 bloka prema slijedećem rasporedu:  

- izborni predmeti 1. bloka akademske 2020./2021. godine 
- izborni predmeti  2. bloka akademske 2021./2022. godine  
- izborni predmeti  3. bloka akademske 2022./2023. godine 
- izborni predmeti  4. bloka akademske 2023./2024. godine 

 
II. Za izvođenje izbornih predmeta potrebna je prijava najmanje 5 studenata osim ako je 

u opisu plana izvođenja izbornog predmeta definiran manji broj studenata. 
 
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora Fonda za potporu istraživačima 

temeljem točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima 
(KLASA:003-06/20-02/36, URBROJ: 2170-24-01-20-1, od 21. siječnja 2020). 

 



Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuju se članovi Odbora Fonda za potporu istraživačima: 
 prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
 izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.  
 prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
 prof. dr. sc,. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. 
 prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 

 
II.Mandat članova Odbora traje 3. godine, počevši od dana stupanja na snagu ove  

Odluke. 
 
III.Odluka stupa na snagu 10. lipnja 2020. godine. 

 
16. Donošenje odluke o izboru voditelja/ice Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. imenuje se za voditeljicu Doktorske škole 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. 
 

II. Imenovana voditeljica obavljat će poslove voditeljstva na mandat od 4 (četiri) godine. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

17. Donošenje odluke o imenovanju dr. sc. Pinhas Tsukerman gostujućim 
profesorom na Zavodu za histologiju i embriologiju u akad. 2019./2020. godini. – 
prilog na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Dr. sc. Pinhas Tsukerman imenuje se gostujućim profesorom Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 

 
II. Gostujućem dr. sc. Pinhas Tsukerman, povjerava se izvođenje do jedne trećine 

nastavnog predmeta Analiza i prezentacija znanstvenog rada, Izabrana pozvana 
predavanja, Eksperimentalni modeli i translacijska medicinska istraživanja, 
Patogeneza virusa I. te Urođena imunost na Doktorskoj školi iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

18. K a d r o v s k a  i z v j e š ć a 
 
18. I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za neurologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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



 
18. II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce:     
        

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za anatomiju. 

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

A)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Višnja Nesek 
Adam, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Goran 
Hauser, dr. med. 

 
18. 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 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I.Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Nede Smiljan-Severinski, dr. 
med., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., 
prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med. 

 



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. 
 

 
18. V. 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, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić, dipl. ing. med. biochem. – znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Nasl. izv. prof. dr. sc. SINIŠA TOMIĆ, dipl. ing. med. biochem., znanstveni 

savjetnik, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni redoviti profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.      

 
18. VI. 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) prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Dubravke Jurišić-Eržen, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor prof. dr. sc. Dubravke 
Jurišić-Eržem, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
18. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Dr. sc. Hrvoje Šimić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  



znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Hrvoja Šimića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Hrvoja Šimića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
 

b) dr. sc. Ivana Stražić Geljić, mag. eksp. biolog., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Ivane Stražić Geljić, mag. eksp. biol., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Stražić Geljić, 
mag. eksp. biol., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
18. VIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakultete u Splitu, sukladno članku 43. stavku 3. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Slavica Kozina, prof. psih., za znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Slavice Kozina, prof. psih., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Slavice Kozina, 
prof. psih., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 



18. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, 
sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Ana Ćurković, mag. sociolog., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Splitu, 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 za izbor u sastavu: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, 
dipl. psiholog, izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ozren Polašek, dr. 
med. 
 
18. X. 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) doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. 
med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, dr. med. 
 

b) nasl. doc. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju naslovna docentica, na Katedri za kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – 
viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 

 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, 
dr. med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 
 
 

19. D o k t o r s k i  s t u d i j i   
 
19.I. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marija Antičić, dr. med.: „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u 

morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice” 
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Utvrđuje se da Marija Antičić, 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: „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u morfologiji i broju 
endotelnih stanica rožnice“ pristupnice Marije Antičić, dr. med. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.  
3. Izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med. 
 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za djelatnike 
- WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– Izvješće 
Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme disertacije 
treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani znanstveni 
doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i stručnih radova 
pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački rad pristupnice i 
druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno je navesti u 
obrascu pod “Napomena”.  

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

 
a) Iva Vukelić, dipl. sanit. ing.: „Bioaktivni fenolni spojevi u terapiji eksperimentalnog 

ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Bioaktivni fenolni spojevi u 
terapiji eksperimentalnog ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ive Vukelić, dipl. 
sanit. ing.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med.  
 

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

 
19.III. Ocjena doktorskog rada studenata 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. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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.: 

 
1. Doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. David Ozretić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, 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.  
 

19.IV. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 
a) Ivana Vidović Zdrilić, dr. med. dent.: „The Role of αSMA-Expressing Perivascular Cells 

During Reparative Dentinogenesis“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada “The Role of αSMA-
Expressing Perivascular Cells During Reparative Dentinogenesis“ pristupnice 
Ivane Vidović Zdrilić, dr. med. dent.  
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Ivana Brekalo-Pršo, dr. med. dent. 
2. Prof. dr. sc. Ivica Anić, dr. med. dent. 
3. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med. dent. 

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

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

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

Fakulteta. 
 
 

20. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i    
 
20.I.  Promjena mentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Dragana Grohovac, dr. med. 
 



Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora Dragani Grohovac, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med.  
 
b) Ita Jelić Pranjić, dr. med. 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora  Iti Jelić Pranjić, dr. med. polaznici         Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
II.   Za novog mentora imenuje se  izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med. 
 
c) Jasna Nekić, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora Jasni Nekić, dr. med. polaznici      Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
II. Za novog mentora  imenuje se izv. prof. dr. sc. Nada Čizmarević, dipl. sanit. ing.    
 
 
20.II. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Psihijatrija 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihijatrija na obvezatnom kolegiju 
„Specijalna psihopatologija II“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
prof. dr. sc. Gordane Rubeša, dr. med., imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Marina Letica 
Crepulja, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihijatrija na izbornom kolegiju 

„Neuroanatomija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. 
Dragice Bobinac, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihijatrija na izbornom kolegiju 

„Povijest psihijatrije“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja izv. prof. 
dr. sc. Eduarda Pavlovića, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Marija Vučić Peitl, 
dr. med. 
 

20.III. Stavljanje van snage dijela Odluke Fakultetskog vijeća - Poslijediplomski 
specijalistički studiji Psihijatrija 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. U odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-06/18-02/117, 
URBROJ: 2170-24-01-18-1/MJ od 15. ožujka 2018. godine i KLASA: 003-06/18-
02/152, URBROJ: 2170-24-01-18-1/MJ od 10. travnja 2018. godine) stavlja se van 
snage tablica 2 Ukidanje kolegija. 

 
        Dekan 

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


