
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/35 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 12. 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  XIII. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2019./2020. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 12. lipnja 2020. godine do 16. lipnja 2020. 
godine do 16,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t  
 
1.I.  Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
       ostalih nastavnih pomagala Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz   
       medicinske genetike –  prilog na SharePoint Portalu 

 
Prijedlog odluke: 

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

pod naslovom Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz medicinske 
genetike urednice doc.dr.sc. Nine Pereza.  
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Heredity jigsaw puzzle 
(handbook for literacy in Medical genetics) 
 

 
1.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

ostalih nastavnih pomagala Priručnik sa prikazima slučaja iz Medicinske genetike 
urednice – prilog na SharePoint Portalu 
 
Prijedlog odluke: 

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

pod naslovom Priručnik sa prikazima slučaja iz Medicinske genetike urednice 
doc.dr.sc. Nine Pereza.  
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Handbook with case 
reports in Medical genetics 

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

 



      
1.III. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

      udžbenika Rinološka alergologija – prilog na SharePoint Portalu 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Rinološka 
alergologija autorice izv.prof.dr.sc. Tamare Braut  

 
II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Rhinological 

Allergology. 
 

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

 
1.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

      udžbenika Priručnik za seminare i vježbe iz Biokemije II – prilog na SharePoint  
      Portalu 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Priručnik za 

seminare i vježbe iz Biokemije II urednika prof.dr.sc. Robert Domitrović i izv.prof.dr.sc. 
Marin Tota.  

 
II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Handbook for 

Seminars and Practicals in Biochemistry II. 
 

III. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  
 
 
1.V. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

     referentnog djela Atlas Muzeja Zavoda za patologiju – prilog na SharePoint   
     Portalu 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu referentnog djela Atlas 

Muzeja Zavoda za patologiju autorice doc.dr.sc. Koviljka Matušan Ilijaš.  
 

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

1.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
      referentnog djela Atlas of the Museum of the Department of Pathology – prilog na     
      SharePoint Portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu referentnog djela Atlas of 
the Museum of the Department of Pathology autorice prof. dr. sc. Sanja Štifter. 

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



 
 
1.VII. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

       udžbenika Systemic Pathology Synopsis autorice prof. dr. sc. Sanje Štifter 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Systemic 
Pathology Synopsis autorice prof. dr. sc. Sanje Štifter 
 

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

 
 
 

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


