
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/27 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/TT 
Rijeka, 04. lipnja 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  XVI. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2020./2021. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 04. lipnja 2021. godine do 08. lipnja 2021. 
godine te putem internetske platforme MS TEAMS 08. lipnja 2021. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XIV. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 06. 

svibnja do 11. svibnja 2021. godine te zapisnika XV. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 25. svibnja do 27. svibnja 2021. 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. 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. Donošenje odluke o provođenju postojećeg Programa cjeloživotnog učenja za 

stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni 
diplomski studij Sanitarnog inženjerstva (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
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. 2021./2022. godini također se predlaže provođenje istog 
programa cjeloživotnog učenja. 



6. Donošenje odluke o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno 
inženjerstvo za akad. 2021/2022. godinu za kandidate koji su završili istovrsni 
preddiplomski sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u 
prethodnoj 2020/2021. akad. godini) (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
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. 2021/22. određuje Senata Sveučilišta u Rijeci). 

 

7. Donošenje odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i 
upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akad. 2021./2022. 
godini (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
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. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.  
2. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, mag. sanit. ing. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 

 
8. 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 dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 
003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-2/TT od 06. listopada 2020. godine ) 
u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 
 

9. 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 dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (odluke 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-2/TT od 
06. listopada 2020. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni 
dio. 
 

10. Donošenje odluke o uvjetima upisa na integrirani sveučilišni studij Farmacije 
Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Usvaja se odluka o uvjetima upisa na integrirani sveučilišni studij Farmacija 

Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

I. Uvjeti su usvojeni uz suglasnost Odjela za biotehnologiju kao suizvoditelja studija. 
Obrazac Uvjeti upisa i suglasnost Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 
sastavni su dio ove Odluke. 

 
II. Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

  
11. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstva za izborne predmete Medicinskog 

fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Imenuje se doc. dr. sc. Igor Barković, dr.med. za člana Povjerenstvo za izborne 
predmete umjesto izv. prof. dr. sc. Gordane Stačević Klasan, dr. med.   
 

II. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 

12. Donošenje odluke o izmjeni odluke KLASA: 003-06/21-02/269, URBOJ: 2170-24-01-
21-1 na sjednici održanoj elektroničkim putem od 25. do 27. svibnja 2021. godine o 
ukidanju izbornog kolegija od akademske 2021./2022. godine.  
 

Prijedlog odluke: 

Ukidanje izbornog kolegija od akademske 2021./2022. godine. 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

nasl.prof.dr.sc. 
Nadan Petri 

Medicina pomorstva 
za moreljupce 

Medicina 5.  P15/V6/S4 1,5 

 
 

13. 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) 

 
13. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):   
  

a) Katedre za otorinolaringologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. TAMARA BRAUT, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) 
Katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2021.       
 
13.II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice Zavoda za opću patologiju i patološku  
anatomiju. 
 
13. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 



 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i 
kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 24 sata tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Vladislav Tomišić, prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović i prof. dr. sc. Nađa Došlić 
 
Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenja za provođenje postupka izbora u znanstveno 
zvanje u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 20 sati 
tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Rajka 
Jurdana-Šepić, prof. dr. sc. Srećko Valić i prof. dr. sc. Dario Faj 
 
 c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
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 u sastavu: prof. dr. sc. Ivana 
Marić, dr. med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
 
 d) 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. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Stipan 
Jonjić, dr. med., prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, dr. med. 
 



 e) 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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za Ortopediju Lovran, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, 
dr. med. 
 
 f) 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu 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 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. 
 
 g) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje 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. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Jagoda 
Ravlić-Gulan, dr. med. 
 
 h) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
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, na neodređeno vrijeme  

s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. 
Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka 
Šundov, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. 
sc. Ksenija Jurinović, dr. med. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 17. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. godine, za izbor 
nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
 a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, 
znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana 
anglistika, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odsutne zaposlenice na 
rad. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Arijana Krišković, prof., izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran Coha, prof. i Tajana Tomak, prof., 
v. pred.  
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. godine, za izbor suradnika 
u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i izv. 
prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 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, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines 
Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar 
Ljubotina, dr. med.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 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, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines 
Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar 
Ljubotina, dr. med.  
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
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 određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivica 
Pavić, dr. med., doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. i doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, 
dr. med.  
 

e) 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 temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina 
Pilipović, dr. med.  
 
D)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) 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. 
 
Prijedlog odluke: 
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. 
med. 
 
13. 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 redoviti 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, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI, dr. med., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
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, na vrijeme od 5 (pet) godina 
 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. ALEKSANDAR ČUBRANIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 

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 neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. David Bonifačić, dr. med.- znanstveni suradnik) 



Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. DAVID BONIFAČIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, 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, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 

d) 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, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Tanja Grahovac Juretić, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. TANJA GRAHOVAC JURETIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se 
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, na vrijeme od 5 
(pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 
13. 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 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. MARKO VELEPIČ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na 
Katedri za otorinolarigologiju 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. srpnja 2021.         
 



13. 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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. inf. fizike – viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Nasl. doc. dr. sc. IVANA MIHALEK, dipl. ing. fizike, viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Margarita Brida, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. MARGARITA BRIDA, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, 
na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
13. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing., 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. Lovorke Bilajac, dipl. sanit. ing., 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. Lovorke Bilajac, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 

b) doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., 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. Dijane Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., 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. Dijane Tomić 
Linšak, dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 

c) dr. sc. Marijana Vičić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
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. 
Marijane Vičić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 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. Marijane Vičić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
13. VIII. Donošenje odluke o imenovanju 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) nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med., zaposlenik Zdravstvenog  
veleučilišta u Zagrebu, za prijevremeni 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: izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med. 
 
13. 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) doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za oftalmologiju, za izbor u znanstveno zvanje 
– viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med., nasl. izv. prof. dr. sc. Ratimir Lazić, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med. 
 

b) dr. sc. Bojan Miletić, dr. med., zaposlenik Luzerner Kantonsspital Wolhusen u  
Švicarskoj, za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, dr. med. 
 

c) dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju, 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. 
 
13. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno članku 9. 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju izvanredna profesorica, na Medicinskom fakultetu u Splitu, za prijevremeni 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. Tomislav Rukavina, dr. 
med., prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. i prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. 
 

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

a) Tina Sušanj Šepić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tini Sušanj Šepić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, dr. med. 
 
 
14. 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) 
 
14.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Iva Uravić Bursać, dr. med.: „Uloga čimbenika privlačenja monocita-1 u patogenezi 

psorijatičnog spondiloartritisa” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Iva Uravić Bursać, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga čimbenika privlačenja monocita-1 u patogenezi psorijatičnog 
spondiloartritisa” pristupnice Ive Uravić Bursać, dr. med. u sastavu:  

 
1. nasl. doc. dr. sc. Dijana Travica Samsa, dr. med.  
2. prof .dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Srđan Novak, 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) Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng.: „Development of meningococcal polysaccharide-specific 

monoclonal antibodies for the characterization of protective epitopes” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng., 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: „Development of meningococcal polysaccharide-specific monoclonal 
antibodies for the characterization of protective epitopes” pristupnika Gian Pietra 
Pietrija, M. Sc. Eng. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. prof. dr. sc. Dušan Turk, dipl. ing. 
3. prof. dr .sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 

 
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) Lydia Gaćina, mag. biol. exp.: „Uloga NKG2D liganda H60 u imunološkom nadzoru 

virusne infekcije i patogeneze autoimunih bolesti” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Lydia Gaćina, mag. biol. exp., 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: „Uloga NKG2D liganda H60 u imunološkom nadzoru virusne infekcije i 
patogeneze autoimunih bolesti” pristupnice Lydie Gaćina, mag. biol. exp. u sastavu:  



1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med.  
2. dr. sc. Dubravko Forčić, znanstveni savjetnik  
3. izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, 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”.  

 
14.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Sara Bilić Knežević, dr. med.: „Patofiziološka uloga proteina toplinskog šoka 70 i 

metalotioneina u imunofenotipovima karcinoma dojke“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Sara Bilić Knežević, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Patofiziološka uloga proteina toplinskog šoka 70 i metalotioneina u 
imunofenotipovima karcinoma dojke” pristupnice Sare Bilić Knežević, dr. med. u 
sastavu:  

1. doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Mladen Stanec, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Petra Valković Zujić 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”.  

 
14.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing.: “Učinak kloriranja i UV dezinfekcije na 

bakterijski biofilm in vitro i na modelu zatvorenog bazena” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Učinak kloriranja i UV dezinfekcije na bakterijski biofilm in vitro i na 
modelu zatvorenog bazena” pristupnice Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing. u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.  
2. doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing. 
3. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 

 
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) Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf.: „Povezanost težinskih faktora snopova X-zraka 

s dijagnostičkom vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri oslikavanju 
mozga dvoenergijskom računalnom tomografijom” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 



 
II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Povezanost težinskih faktora snopova X-zraka s dijagnostičkom 
vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri oslikavanju mozga 
dvoenergijskom računalnom tomografijom” pristupnice Doris Šegota, mag. educ. 
phys. et inf. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Lidija Beketić Orešković, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije 

 
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”.  

 
14.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Dubravka Karner, mag. biotech. in med.: „Imunološka uloga proteina PrPC tijekom 

virusne infekcije” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Imunološka uloga proteina 
PrPC tijekom virusne infekcije” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Dubravke Karner, mag. biotech. in med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kemije.  
 

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. 

 



b) Vedrana Drvar, mag. med. biochem.: „Imunomodulacija makrofaga sinovijske 
membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Imunomodulacija makrofaga 
sinovijske membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Vedrane Drvar, 
mag. med. biochem. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med., a za komentora 
dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med. 

 
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. 

 
c) Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.: „Reparacijski odogovor koštanog tkiva kalvarije 

štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s magnezijem” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Reparacijski odogovor 
koštanog tkiva kalvarije štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s 
magnezijem” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Ane Terezije Jerbić Radetić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med., a za 
komentora doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević, mag. biol. 

 
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. 

 
d) Gabrijela Begić, mag. med. lab. diag.: „Analiza dentalnog biofilma na 

politetrafluoretilenskim membranama visoke gustoće“  
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Analiza dentalnog biofilma 
na politetrafluoretilenskim membranama visoke gustoće” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Gabrijele Begić, 
mag. med. lab. diag. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., a za komentora 
izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent. 

 
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. 

 
14.V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Hrvoje Mokrović, dr. med.: „Povezanost specifičnosti anatomije kuka hrvatske 

populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Povezanost 
specifičnosti anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg 
implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka“ pristupnika Hrvoja Mokrovića, 
dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Saša Janković, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
14.VI. Donošenje odluke o izmjeni teme doktorskog rada 

 
a) Ivana Dabo, mag. admin. sanit. 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/324, UBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 17. rujna 2019. godine mijenja se točka I. 
tako da sada glasi: 
 

„I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost duhovnog 
blagostanja i kvalitete života bolesnika s rakom tijekom njihova onkološkog liječenja“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane 
Dabo, mag. admin. sanit.“ 

 
II. Ostale točke iz navedene Odluke ostaju neizmijenjene. 

 
14.VII. Donošenje odluke o promjeni suradnika na obveznom kolegiju Doktorske škole  
 
a) Kolegij Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu, voditeljice doc. dr. sc. 

Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
uvode se sljedeće promjene suradnika na kolegiju: 
 
Metoda 9. Analiza proteina I 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. tehn. i dr. sc. Paola Kučan 
Brlić, mag. forenz. prestaju biti suradnice, a za nove suradnike imenuju se: doc. dr. sc. 
Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh., dr. sc. Marina Pribanić Matešić, mag. sanit. ing., 
dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak, dipl. ing. biol. i dr. sc. Jelena Železnjak, mag. ing. mol. 
biotech. 
 
Metoda 10. Analiza proteina II  
Za nove suradnike imenuju se: izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. 
tehn., dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz. i doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. mol. 
biotech. 
 
Metoda 12. Analiza proteina IV  
Za novu suradnicu imenuje se dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz. 

 
14.VIII. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje istraživačkih analitičkih metoda 
obveznog kolegija Doktorske škole  
 
a) Kolegij Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu, voditeljice doc. dr. sc. 

Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 



stavlja se u mirovanje od naredne akademske godine sljedeća istraživačka analitička 
metoda: 

- Metoda 5. Analiza RNA II: cDNA knjižnice. 
 
14.IX. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanja prof. dr. sc. Borut Poljšak, Dental materials and oxidative stress: 

Indications for antioxidant therapy? 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Dental materials and oxidative stress: 
Indications for antioxidant therapy? verificira se kao pozvano predavanje Doktorske 
škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS 
bodova.  
 

II. Sudjelovanje na 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.  

 
b) Predavanje prof. dr. sc. Borut Poljšak, Aging process: Where is the anti-age 

medicine at the moment? 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Aging process: Where is the anti-age medicine 
at the moment? verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na 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.  

 
c) Predavanje prof. dr. sc. Borut Poljšak, Science, research and ethics 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Science, research and ethics verificira se kao 
pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na 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.  

 
d) Predavanje prof. dr. sc. Fabrizio de Benedetti, Hyperinflammation: hemophagocytic 

lymphohistiocytosis and macrophage activation syndrome 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Webinar „Hyperinflammation: hemophagocytic lymphohistiocytosis and macrophage 
activation syndrome“ prof. dr. sc. Fabrizia de Benedettia, u organizaciji svjetskog 
udruženja imunologa (IUIS), verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na webinaru 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.  

 
 
15. 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) 
 
15.I. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom  
        studiju Biomedicina 
 

a) Goran Malvić, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med. 

 
III. Imenuje se komentor doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing.  

 
 
15.II. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora,  
         imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Karlo Tudor, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 

 
I.  Odobrava se promjena okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora i 

komentora Karlu Tudoru, dr. med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina.  

 



II.  Odobrava se nova tema pod naslovom “Uloga polimorfizma miR-146a gena  
u primarnom osteoartritisu koljena i kuka u hrvatskoj populaciji”. 
 

III.  Za mentora imenuje se nasl. izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. 
 

IV.  Imenuje se komentor prof. dr. sc. Zlatko Dembić, dr. med. 
 
 

15.III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na cjeloživotno obrazovanje  
         Nekirurška estetska medicina – Esthetic Academy – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke:  
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na cjeloživotno obrazovanje Nekirurška estetska 
medicina – Esthetic Academy u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

II. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 22.500,00 kn 

 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Liječničkim novinama i na mrežnim stranicama 
Fakulteta 7. srpnja 2021. godine. 

 
 
16. R a z n o 
 
 
 
 

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


