
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/ 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/IB 
Rijeka, 26. srpnja 2021. 
 

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  XIX. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2020./2021. 
 
 
koja će se održati elektroničkim putem od 26. srpnja 2021. godine do 28. srpnja 2021. 
godine. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Upisi u 1. godinu preddiplomskih i integriranih studija u akademskoj 2021./2022. 
godini – pomicanje rang liste u ljetnom upisnom roku i preraspodjela slobodnih 
kvota  

 
 

Prijedlog odluke:  
 

Konačne rang liste iz NISpVU sustava za upis u 1. godinu studija u akademskoj 2021./2022. 
godini pomiču se prema ostvarenom bodovnom rezultatu za onoliko mjesta koliko je ostalo 
nepopunjeno nečijim nedolaskom na upis u ljetnom roku, kao i zbog preraspodjele upisnih 
kvota za strane non-EU državljane na slijedeći način: 

 4 slobodna upisna mjesta iz kvote non-EU državljana na studiju Medicine prebacuju 
se na kvotu za državljane RH/EU na istom studiju u ljetnom roku (objašnjenje: na 
konačnoj rang listi za non-EU državljane ostalo je 4 slobodna mjesta) 

 Jesenski rok otvara se za državljane RH/EU (14 mjesta za RH/EU + 3 mjesta za non-
EU) za Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo (objašnjenje: u ljetnom 
roku nije bilo dovoljno pristupnika koji zadovoljavaju uvjete upisa tj. bodovni prag) 

 Jesenski rok otvara se za državljane RH/EU (1 mjesto za RH/EU) za Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina (objašnjenje: sukladno preporuci 
Središnjeg prijavnog ureda) 
 
 

Upisi kandidata nakon pomicanja rang liste vrše se izravnim upisom u ISVU sustav.   
Prema Natječaju Sveučilišta u Rijeci za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021./2022. 
godini ova odluka Fakultetskog vijeća dostavlja se na znanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 
 
 



 
2. Promjena voditelja kolegija za akademsku 2021./2022. godini  

 
Prijedlog odluke:  
 
Prihvaća se promjena voditelja kolegija za akademsku godinu (2021./2022.) 

 
Povjerenstvo za nastavu predlaže usvajanje promjene voditelja obveznih predmeta za 
akademsku 2021./2022. godinu. 

 
 

3. Pismo inicijative Hrvatske liječničke komore o inicijativi promoviranju cijepljenja 
– prilog na SharePoint portalu 
 

Prijedlog odluke:  
 
I. Podržava se inicijativa Hrvatske liječničke komore, upućena svim Medicinskim 

fakultetima u Hrvatskoj da se na adrese nastavnika i suradnika pošalje izjava 
koju bi trebali potpisati, a s ciljem promoviranja cjepljenja u općoj populaciji.  

 
 

4. Izdavačka djelatnost 
 

4.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
referentnog djela Smjernice za bolničku primjenu antimikrobnih lijekova, urednice 
prof. dr. sc. Vere Vlahović-Palčevski, dr. med.  – prilog na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke:  

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

Smjernice za bolničku primjenu antimikrobnih lijekova, urednice prof. dr. sc. 
Vere Vlahović-Palčevski, dr. med.  

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

u Rijeci.  
 
 
 

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