
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/47 
URBROJ: 2170-24-01-20-2/TT 
Rijeka, 06. listopada 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
I. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. održane 
u elektroničkom obliku od 01. listopada do 06. listopada 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 103 člana Vijeća od ukupno 147 člana. 

 
 

D n e v n i  r e d 
 

 
1. Donošenje odluke o produljenju mandata članovima Povjerenstava Fakultetskog  

vijeća do izbora novih članova Povjerenstava  
 

2. Donošenje  odluke  o  angažiranju  vanjskih  suradnika  za  izvođenje  nastave na 
studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2020./2021. godinu.  
 

3. Donošenje odluke o imenovanju prof. dr. sc. Jasenke Mršić-Pelčić, dr. med. za  
člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci  
 

4. Donošenje  odluke  o  usvajanju  izvedbenih  nastavnih  planova  za  Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, Preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku i Preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij Sanitarno inženjerstvo za akademsku 2020./2021. godinu  
 
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju 
radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
6. Donošenje odluke o dopuni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci  
__________________________________________________________________________ 
 
Ad. 1.  

ODLUKA  
o produljenju mandata članovima Povjerenstava Fakultetskog 

vijeća do izbora novih članova Povjerenstava 
 

I. Produljuje se mandat članovima slijedećih Povjerenstava Fakultetskog vijeća do 
izbora novih Povjerenstava: 
 
- Povjerenstvu za znanstvenoistraživačku djelatnost 
- Povjerenstvu za nastavu 



- Povjerenstvu za izdavačku djelatnost 
- Povjerenstvu za izborne predmete 
- Povjerenstvu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje 
- Povjerenstvu za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika 
- Povjerenstvu za dobrobit životinja 
- Povjerenstvu za međunarodnu suradnju  
- Etičkom povjerenstvu za biomedicinska istraživanja 
- Etičkom povjerenstvu za zaštitu akademske čestitosti 
- Odboru za osiguranje i unapređenje kvalitete. 
-  

II. Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 2.  

ODLUKA 
  o  angažiranju  vanjskih  suradnika  za  izvođenje  nastave na 

studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2020./2021. godinu 
 
 
I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na studijima 

Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2020./2021. godinu. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke čine Odluke o povjeravanju izvođenja nastave vanjskim 
suradnicima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 
na engleskom jeziku i preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno 
inženjerstvo. 

 
III. Ova Odluka se primjenjuje od početka akad. god. 2020./2021. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 3.  

ODLUKA 
 o imenovanju prof. dr. sc. Jasenke Mršić-Pelčić, dr. med. za 

člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 
 
 

I. Za člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 
imenuje se prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.  
 

II. Ova odluka dostavit će se Senatu Sveučilišta u Rijeci.  
 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 



Ad. 4.  
ODLUKA  

 o  usvajanju  izvedbenih  nastavnih  planova  za  Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, Preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku i Preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij Sanitarno inženjerstvo za akademsku 2020./2021. godinu 

 
I. Usvajaju se izvedbeni nastavni planova za Integrirani preddiplomski i diplomski  
sveučilišni studij Medicina, Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na 
engleskom jeziku i Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo za 
akademsku 2020./2021. godinu. 

 
 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

Temeljem članka 32. st. 2. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta 
Medicinskog fakulteta u Rijeci dekan Fakulteta po provedenom obveznom savjetovanju 
sukladno članku 150. Zakona o radu, uz suglasnost Fakultetskog vijeća, na sjednici održanoj   
06. listopada 2020., donio je 

 
    PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI  
                           Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta  

           Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
članku 10. stavku 2. podnaslov iznad podstavaka 5. mijenja se i glasi: „Prodekan za studij 
Medicine na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju“ 
U postavku 5. iza riječi “ surađuje sa sveučilišnim tijelima u ostvarivanju nastave“ dodaju se 
riječi : 

„ - potiče i koordinira ostvarivanje međunarodne suradnje ostvarene kroz mobilnost 
studenata, nastavnika i stručnog osoblja, 

- potiče organizaciju skupova, časopisa i drugih vidova suradnje s međunarodnim 
institucijama,“  

Članak 2. 
 

U članku 10. stavku 2. podnaslov iznad podstavaka 6. mijenja se i glasi : „Prodekan za 
kvalitetu“ 
U postavku 6. brišu se riječi : 

„- potiče i koordinira ostvarivanje međunarodne suradnje ostvarene kroz mobilnost 
studenata, nastavnika i stručnog osoblja, 

- potiče organizaciju skupova, časopisa i drugih vidova suradnje s međunarodnim 
institucijama,“  



Članak 3. 
 

U članku 10. stavku 2. podnaslov iznad podstavaka 7. mijenja se i glasi : „Prodekan za studije 
Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika“ 
U postavku 7. brišu se riječi : 

„- osmišljava, predlaže i koordinira razvojne programe iz područja cjelokupne djelatnosti 
Fakulteta, temeljene na unapređenju vizije i misije Fakulteta, 
- koordinira i provodi uspostavu razvojnih programa sve do njihovog uvođenja u redovitu 

djelatnost Fakulteta“ 
 
U cijelom tekstu podstavka 7. iza riječi „studij Sanitarno inženjerstvo“ dodaju se riječi :“ studij 
Medicinsko  laboratorijska dijagnostika“ u odgovarajućem padežu. 

 
Članak 4. 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
 
Ad. 6.  

ODLUKA 
 o dopuni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 

Na temelju članka 63. stavka 6. podstavka  3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na na 
elektroničkoj sjednici  održanoj od 01. listopada do 06. listopada 2020. godine donijelo je  

Dopunu Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 

Članak 1. 
 
U Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA:003-05/16-02/02,URBROJ:2170-24-01-16-
1,od 14. lipnja 2016.godine, KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. 
ožujka 2018. godine, u članku 33. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase : 
 

 
„(6) Ako su dekan i prodekani,  bili izabrani predstavnici nastavnika u znanstveno - nastavnom 
zvanju (izvanredni profesori, docenti), predstavnici u fakultetskom vijeću za navedene 
kategorije postaju zamjenici koji su na provedenim izborima osvojili najveći broj glasova prema 
redoslijedu iza kandidata koji su izabrani za predstavnike. Predstavnici u fakultetskom vijeću 
postaju na početku mandatnog razdoblja dekana/prodekana.„ 
 
„(7) Ako izabranom predstavniku nastavnika u znanstveno - nastavnom zvanju (izvanredni 
profesori, docenti), prestane mandat predstavnika u fakultetskom vijeću u navedenim 
kategorijama, predstavnici u fakultetskom vijeću za navedene kategorije postaju zamjenici koji 
su na provedenim izborima osvojili najveći broj glasova prema redoslijedu iza kandidata koji 



su izabrani za predstavnike. Predstavnici u fakultetskom vijeću postaju danom prestanka 
mandata dosadašnjih  predstavnika. „ 

Članak 2. 

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8. 
 

Članak 3. 
 
Dopuna Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci stupa na snagu osmog dana od dana objave 
na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

Dekan 
 

 
         Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

 


