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Z A P I S N I K 
 
II. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 09. listopada do 13. listopada 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 124 člana Vijeća od ukupno 146 člana. 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika XVII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 11. 

rujan do 15. rujna 2020. godine te zapisnika I. elektroničke sjednice Fakultetskog 
vijeća održane od 01. listopada 2020. do 06. listopada 2020. godine  
 

2.  I z v j e š ć e  d e k a n a  
 

3.  Obrazloženje za pokretanja zajedničkog sveučilišnog Integriranog preddiplomskog 
i diplomskog studija Farmacija (Sveučilište u Rijeci, Odjel za Biotehnologiju, 
Medicinski fakultet) 

 
4.  S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 

 
5. Donošenje odluke o izboru prodekana Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstava Medicinskog fakulteta u 

Rijeci  
a) Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost  
b) Povjerenstva za nastavu  
c) Povjerenstva za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika  
d) Povjerenstva za izdavačku djelatnost  
e) Povjerenstva za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje  
f) Povjerenstva za međunarodnu suradnju  
g) Povjerenstva za izborne predmete  
h) Povjerenstva za medicinska vještačenja  
i) Povjerenstva za dobrobit životinja  
j) Povjerenstva za rashodovanje imovine  
k) Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti  
l) Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja  
m) Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete 
n) Odbora Fonda za potporu istraživačima 

 
7. Donošenje odluke o izboru voditelja Studija Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 



8. Donošenje odluke o imenovanju voditelja poslijediplomskih specijalističkih studija 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
9. Prezentacija e-učenja dr. sc. Maje Gligora Marković, prof. matematike i informatike 
 
10. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2020./2021. godine  
 
11. K a d r o v s k a   i z v j e š ć a  
 
11. I. Donošenje odluke o poništenju Odluke o pokretanju postupka izbora 
predstojnika/ce:   
  

a) Zavoda za anatomiju. 
 
11. II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce:     
        

a) Zavoda za farmakologiju. 
 
11. III. Donošenje odluke o poništenju podtočke c)  Odluke Fakultetskog vijeća 
KLASA:003-08/20-02/274, URBROJ:2170-24-01-20-1/LJML od 15. rujna 2020., o 
pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju. 
 
11. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva 
znanosti  

i obrazovanja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto  
 

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 medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
20 sati tjedno. 
 
 

B)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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 

C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva 
znanosti  

i obrazovanja 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 kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
11. V. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. 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 interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 15 sati tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.) 
 

b) 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, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.) 
 

c) 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 sudska medicina, na Zavodu za sudsku 
medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med.) 
 

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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
pstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 



e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu 
medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med.) 
 

f) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med.) 
 

g) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Franjo Lovasić, dr. med.) 
 
 
11. VI. 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 docent, 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. 
(pristupnik: dr. sc. Marko Klarić, dr. med., znanstveni suradnik) 
 
 
11. VII. 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 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.) 

 
11. VIII. 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 docent, 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. 
(pristupnik: dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med. – znanstveni suradnik) 

b) 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. 
(pristupnica: dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
 
11. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
 
11. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Doc. dr. sc. Stjepan Rudan, dipl. oec., za znanstveno zvanje – viši 
znanstveni  

suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
 
11. XI. 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) nasl. doc. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić, dr. med., za znanstveno zvanje  
– viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
11. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(N.N. br.28/17)   

a) Dr. sc. Marinko Artuković, dr. med., zaposlenik Specijalne bolnice za plućne  
bolesti u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 



 
b) Dr. sc. Biserka Kovač, dr. med., zaposlenica Opće županijske bolnice Vukovar,  

za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
11. XIII. 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. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za medicinsku informatiku, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

b) Doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docentica, na Katedri za pedijatriju, za izbor u znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

c)  dr. sc. Ines Banjari, nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom  
mjestu izvanredna profesorica, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

d) dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit., suradnik u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorand, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

e) Dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu asistentica, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 
 

f) Dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
 
11. XIV. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Dr. sc. Andrea Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije – na Zavodu za 
farmakologiju  

 



b) Ljerka Delač, dr. med. – na Zavodu za farmakologiju  
 

c) Tea Mladenić, mag. biotech. in med. – na Zavodu za farmakologiju  
 

d) Ivana Šutić, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 

e) Igor Tripalo, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
f) Davor Vukelja, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 

intenzivnu medicinu  
 

g) Josip Zorko, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
h) Tihomir Belina, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 

intenzivnu medicinu  
 

i) Alena Furić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
 
12.  D o k t o r s k i   s t u d i j i  

 
12.I. Donošenje odluke o izmjena kriterija za određivanje mentorskog kapaciteta  

 
12.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja izbornog kolegija na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo  
 
12.III. Donošenje odluke o promjena suradnika u obveznom kolegija Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  

 
12.IV. Donošenje odluke o odobravanju nove okvirne teme istraživanja i poništavanje 
okvirne teme istraživanja iz ak. god. 2019./2020 
 
12.V. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 

 

a) Alma Starčević, dr. med.: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim 
molekularnim podtipovima karcinoma dojke“ 

 
b) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i 

malignim epitelnim lezijama sluznice usne šupljine“ 
 
c) Dinko Štajduhar, dr. med.: „Epidemiološka obilježja ponašanja povezanih s traženjem 

lijekova i nemedicinske upotrebe pregabalina i bupropiona u osoba lišenih slobode” 
 



d) Mia Krapić, mag. biotech. in med.: „Interactions between the adipose tissue and the 
immune system in the context of infection“ 

 
 
12.VI. Dopuna Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Lovro Tkalčić, dr. med.: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti 

tankog crijeva pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ 
 
 
12.VII. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Pavo Perković, dr. med.: „Ekspresija patched 1, smoothened, cripto-1 i survivin 

proteina u posteljicama sa zastojem fetalnog rasta” 
 
b) Danijel Ivanac, dr. med.: „Morfološko i funkcionalno istraživanje fleksorne i ekstenzorne 

muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s lumbalnim bolnim sindromom“ 
 
 
12.VIII. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marijana Rakić, dr. med.: „Svojstva cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova 

čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“ 
 

b) Marijana Vičić, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i 
perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“ 

 
c) Matija Sošić, dr. med.: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 

rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 

 
 
12.IX. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Diana Maržić, dr. med.: „Izražaj ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi 

skvamoznog epitela grkljana“ 
 
 
13. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
13.I.  Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i 
mentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med.  



 
13.II. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje na Poslijediplomskim 
studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
 
14.   I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t  

 
14.I.  Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
sveučilišnog udžbenika pod naslovom Sustav HLA u kliničkoj praksi autora prof. dr. 
sc. Sanje Balen i dr. sc. Sanje Katalinić  

 
 

 
 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik XVII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
11. rujan do 15. rujna 2020. godine te zapisnik I. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 
održane od 01. listopada 2020. do 06. listopada 2020. godine usvojen sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 2. I z v j e š ć e  d e k a n a  
 

Budući da su na SharePoint portalu prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med., doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med., izv. prof. 
dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. te izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. dali 
svoj komentar na točku dnevnog reda 11. I. Donošenje odluke o poništenju Odluke o 
pokretanju postupka izbora predstojnika/ce:   
  

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20-02/191, URBROJ:2170-

24-01-20-1/LJML od 09. lipnja 2020. godine, o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce 
Zavoda za anatomiju, objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta dana 16. lipnja 2020., 
budući se predstojnica Zavoda za anatomiju prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med., na čiji 
zahtjev je pokrenut postupak izbora prestojnika/ce Zavoda za anatomiju, očitovala da povlači 
svoj zahtjev te želi i dalje obnašati funkciju predstojnice Zavoda za anatomiju. 
 

Dekan je predložio da se glasa o povlačenju te točke sa dnevnoga reda zbog potrebe 
za dodatnim vanjskim pravnim konzultacijama te potrebom za uvidu u mišljenje etičkog 
povjerenstva. 

Nakon glasanja Fakultetsko vijeće je uz 80 glasova za, nijedan glas protiv te 16 
glasova suzdržanih, odlučilo da se ova točka povuče sa dnevnog reda. 
 

Dekan je nakon glasanja započeo sa svojim izvješćem te se najprije zahvalio svim 
dosadašnjim članovima uprave na čelu s dekanom prof. dr. sc. Tomislavom Rukavinom, dr. 
med. na poslu koji su obavili u prethodnom razdoblju. Također se zahvalio članovima 
Fakultetskog vijeća na podršci koju je dobio tijekom glasovanja za izbor dekana te istaknuo 
da je takva podrška velika čast, ali i još veća obaveza.  



Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da je došlo do manjih promjena u 
nadležnostima prodekana kao i do uspostavljanja dva nova prodekanska mjesta za studij 
medicine na engleskom jeziku i za međunarodnu suradnju te za studij Sanitarnog 
inženjerstva te Medicinsko laboratorijske dijagnostike. Sukladno tomu slijediti će određene 
promjene u organizaciji rada stručnih službi. 

 
Hrvatska liječnička komora donirala je vizire za studente te su oni u izradi u Tehničkoj 

školi u Vinkovcima. Također je naručeno 400 komada vizira za nastavnike na svim 
Katedrama. 

Dekan je napomenuo da je prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., za vrijeme svog 
dekanskog mandata pokrenuo, Bazu podataka za učenje i istraživanje te knjiga na 
engleskom jeziku za potrebe studenata i nastavnika, a u suradnji sa KBC-om, što znatno 
olakšava rad i suradnju KBC-a i Fakulteta.  
 

Današnja 3. točka dnevnog reda je pokretanje sveučilišnog Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija za koji nije potrebna suglasnost Fakultetskog 
vijeća, ali za verifikaciju programa biti će potrebna njegova suglasnost. Više o tome prof.  dr. 
sc. Dinko Vitezić, dr. med. izložiti će u svome izlaganju. 
 

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o sudjelovanju sastavnica u nastavi 
studijskih programa drugih sastavnica i modelu financiranja. Sukladno Odluci bit će 
sastavljeni ugovori između Medicinskog fakulteta, Fakulteta dentalne medicine te Fakulteta 
zdravstvenih studija. Prijedlog sveučilišta je da se sav obračun bazira po vrijednosti ECTS-a 
koji je 154,00 kune te da se onda, ovisno o složnosti kolegija, 30,40 ili 50% vrijednosti ECTS-
a pripisuje drugim studijima. U to je uračunata administrativna potpora i potrošni materijal.    

Nastava na engleskom jeziku na Fakultetu dentalne medicine plaća se prema 
pravilima koja vrijede i za Medicinski fakultet. 

Fakultet dentalne medicine i Fakultet zdravstvenih studija u postupku su kreiranja 
prijedloga kolegija koji će ići u kategoriju 50%, koji u 40% a koji u 30% vrijednosti ECTS-a te 
nakon toga će se prijedlozi razmotriti i usuglasiti te potpisati ugovori o nastavnoj suradnji.  
 

Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da će iduća sjednica biti 10. studenog 
2020. godine.  

 
Dana 29. rujna 2020. godine održana je komemoracija za prof. dr. sc. Danila Danka 

Pavišića, dr. med. 
 
 Dana 30. rujna 2020. godine održana je imatrikulacija za studente prvih godina studija 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina i Medicina na 
engleskom jeziku i preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo u HNK lvan 
pl. Zajc. 

 
Dekan je izvijestio da je dana 22. rujna 2020. godine održana 45. sjednica Senata 

Sveučilišta na kojoj je donesena odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika. 

Na sjednicvi Senata potvrđen je izbor predstavnika Medicinskog fakulteta/dekana za 
člana Senata Sveučilišta u Rijeci te je potvrđen izbor izv. prof. dr. sc. Brigite Tićac, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica. 



 
Nastupna predavanja održali su: 

 
 16. rujna 2020. godine dr.sc. Marko Klarić, dr. med. za izbor u znanstveno-nastavno 

zvanje docent 
 21. rujna 2020. godine dr.sc. Nikola Gržalja, dr. med., za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje naslovni docent 
 06. listopada 2020. godine dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med., za izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice 

 
Akademski stupanj doktora znanosti stekli su: 

 
 25. rujna 2020. godine - Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutr. sa temom „Utjecaj 

prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba“, pod mentorstvom 
izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. i prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-
Šutić, dr. med. 

 28. rujna 2020. godine - Iva Vukelić, dipl. sanit. ing. sa temom „Bioaktivni fenolni 
spojevi u terapiji eksperimentalnoga ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“, pod 
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 

 29. rujna 2020. godine - Deana Jurada, mag. sanit ing. sa temom „Uloga supresora 
tumora p53 u regulaciji homeostaze proteina u stanicama heterozigotnima za gen za 
ribosomski protein L24“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med.,  
 
I na kraju dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da je prof. dr. sc. Damir 

Miletić, dr. med., uspješno održao online tečaj iz radiologije od 08.- 10. listopada 2020. 
godine, pod nazivom 1st Regional course on body CT/MRI u realnom vremenu pod 
pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci na kojem su predavanja 
održala 29 predavača iz Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Održano je 40 predavanja i 
radionica uz 163 polaznika iz 7 zemalja. Ovo je predstavljalo veliki izazov za predavače, ali i 
dokaz da se online tečajevi mogu održati. Tečaj je akreditiran od strane European 
Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®). 
 
 
Ad. 3.  Pokretanja zajedničkog sveučilišnog Integriranog preddiplomskog i 
diplomskog studija Farmacija 
 

Prof.  dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. održao je izlaganje o pokretanju osnivanja 
sveučilišnog Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacija te obrazložio 
razloge pokretanja studija u suradnji Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju. 

Napomenuo je da je odlukom Rektorice ove godine osnovano Povjerenstvo za izradu 
studijskog programa Farmacija kojem su članovi sa našeg Fakulteta prof. dr. sc. Jasenka 
Mršić-Pelčić, dr. med. te prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 

Do sada je kroz povjerenstvo učinjen opis studijskog programa s općim podacima, 
popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu 
izvedbu i brojem ECTS-bodova, ishodi i ciljevi programa te su dobivena tri radna mjesta od 
strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za potrebe studija. Potrebno je još učiniti 
upoznavanje pojedinih Katedri koje bi bile uključene u studij sa programom te će nakon 
usaglašavanja, program biti prezentiran na Faklutetskom vijeću. 



Ad. 4. S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 
 Predsjednik studentskog zbora Tin Vučković izvjestio je članove Fakultetskog vijeća 
da su u mjesecu rujnu odrađeni upisi na više godine studija (po prvi puta online) gdje su 
studentski predstavnici svakodnevno pomagali zaposlenicima u studentskoj referadi. 
 U rujnu su također održani prvi i drugi krug studentskih izbora te su sve izborne 
jedinice popunjene. U listopadu je održana kontituirajuća sjednica Studentskog zbora i 
FOSS-a gdje su izglasani članovi Studentskog zbora u Fakultetsko vijeće te je izabrano novo 
vodstvo Studentskog zbora i FOSS-a. Također su izabrani i studenti u sva potrebna 
povjerenstva i odbore pri fakultetu. 
 Udruga CroMSIC održala je sastanak s nacionalnim dužnosicima i izvršnim odborom, 
izrađen je plan aktivnosti za cijelu godinu te je kreiran new letter za Mark kampanju. Održan 
je European Regional Meeting Online, a svi su brucoši tradicionalno dobili svog studenta 
mentora. Od ove godine, studente mentore imaju i studenti brucoši na engleskom jeziku, 
kroz projekt CroBuddy. 
 
 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o izboru prodekana Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
I.  

 Prof. dr. sc. IVANA MARIĆ, dr. med. izabire se za Prodekanicu za nastavu 
 Izv. prof. dr. sc. JOSIP ŠPANJOL, dr. med. izabire se za Prodekana za 

poslovne odnose 
 Prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl. sanit. ing. izabire se za Prodekanicu za 

znanstvenoistraživačku djelatnost 
 Izv. prof. dr. sc. ALEN PROTIĆ, dr. med. izabire se za Prodekana za 

poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje 

 Izv. prof. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK, dr. med. izabire se za Prodekanicu za 
studije medicine na engleskom jeziku (stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni 
i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, dana 15. listopada 2020. godine, naziv se mijenja u Prodekan 
za studij Medicine na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju) 

 Prof. dr. sc. GORAN PALČEVSKI, dr. med. izabire se za Prodekana za 
međunarodnu suradnju i kvalitetu (stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni i 
dopuni Pravilnika  o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, dana 15. listopada 2020. godine, naziv se mijenja u Prodekan 
za kvalitetu) 

 Izv. prof. dr. sc. SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl. sanit. ing., izabire se za  
Prodekanicu za razvojne programe i studij Sanitarno inženjerstvo (stupanjem 
na snagu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju 
radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, dana 15. listopada 2020. godine, 
naziv se mijenja u Prodekan za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko 
laboratorijska dijagnostika) 

 
II. Mandat Prodekana/ica traje do 30. rujna 2023. godine 

 



III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 6. 

ODLUKA 
 o imenovanju članova Povjerenstava Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
 

a) Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing 

6. Prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing. biolog 

7. Prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. 
8. Izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. 
9. Doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 
10. Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
11. Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
12. Prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. 
13. Doc. dr. sc. Andrea Dekanić, dr. med. 
14. Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

b) Imenuju se članovi Povjerenstva za nastavu u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 
5. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
6. Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić Gulan, dr. med. 
7. Prof. dr. sc. Ivica Pavić, dr. med. 
8. Prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med. 
9. Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
10. Doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med. 
11. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. sanit. ing. 
12. Doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 
13. Dr. sc. Marko Klarić, dr. med. 
14. Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. 
15. Tin Vučković, student 
16. Magda Gajski, student 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 



c) Imenuju se članovi Povjerenstva za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika u 
sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. 
6. Prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
7. Doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. 
8. Prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

d) Imenuju se članovi Povjerenstva za izdavačku djelatnost u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Igor Eterović, prof. filozofije i povijesti 
3. Doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog i prof. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržana glasa. 
 

e) Imenuju se članovi Povjerenstva za poslijediplomske studije i cjeloživotno 
obrazovanje u sastavu: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. sc. 
4. Izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
6. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
7. Izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.  

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

f) Imenuju se članovi Povjerenstva za međunarodnu suradnju u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit ing. 
6. Doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. 
7. Izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr .med. 

 
g) Imenuju se članovi Povjerenstva za izborne predmete u sastavu:  

 



1. Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. prehrambene tehn. 
5. Doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med. 
6. Izv. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med. 
7. Bruno Kovač, student  
8. Ante Matulić, student  

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

h) Imenuju se članovi Povjerenstva za medicinska vještačenja u sastavu: 
I.  

1. Prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med. 

 

II. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke sukladno odredbama Zakona o sudovima i 
Pravilnika o stalnim sudskim vještacima obavlja uvid u dostavljeni spis, utvrđuje 
vrstu vještačenja (vještačenje na temelju spisa uključujući i pregled stranke te 
nadvještačenje), podnosi dekanu prijedlog za donošenje rješenja o imenovanju 
vještaka i vrsti vještačenja, obavlja analizu izvršenog vještačenja, te daje dekanu 
prijedlog za isplatu nagrade za učinjeno vještačenje. 
 

III. Povjerenstvo o svom radu izvješćuje i odgovara dekanu. 
 
IV. Mandat članova povjerenstava traje do 30. rujna 2023. godine 
 
V. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
VI. Ovom odlukom stavlja se van snage odluka dekana KLASA:110-02/19-01/102, 

URBROJ:2170-24-01-19-1 od 05. rujna 2019. godine. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

i) Imenuju se članovi Povjerenstva za dobrobit životinja u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Slađana Bursać, dipl. sanit. ing. 
3. Dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. med. vet. 
4. Doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
5. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
6. Doc. dr. sc. Tanja Batinac, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

j) Imenuju se članovi Povjerenstva za rashodovanje imovine u sastavu: 

 
1. Vana Persen, mag. admin. sanit. 



2. Barbara Krpan Fućak, dipl. oec. 
3. Izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. 
4. Mr. sc. Zorko Dekanić, dipl. ing. stroj. 
5. Marina Mamula, prof. info. i filozofije 

6. Mirjana Kunišek, dipl. oec. 
7. Rosan Komušanac 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

k) Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti u 
sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.  
2. Prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 
3. Tin Vučković, student  

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

l) Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
2. Dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinsku, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. biolog. 
5. Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroatolog i dipl. sociolog 

6. Izv. prof. dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. 
7. Doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 
8. Doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

m) Imenuju se članovi Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. 
6. Dr. sc. Valentina Marečić, mag sanit. ing. 
7. Dr. sc. Božena Ćurko Cofek, dr. med. 
8. Doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
9. Doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fizike 

10. Ivana Škrobonja, dr. med. 
11. Valentina Miloš, mag. oec. 
12. Luka Delak, student 
13. Iva Kristić, student 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

n) Imenuju se članovi Odbora Fonda za potporu istraživačima u sastavu: 



1. Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
6. Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i prodekan za poslovne 

odnose članovi su Odbora po funciji 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

I. Mandat Povjerenstava traje do 30. rujna 2023. godine 
 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

Ad. 7.  
ODLUKA 

 o izboru voditelja Studija Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 
I. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. imenuje se za voditeljicu Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina za prvu, drugu i 
treću godinu studija (predklinika). 
Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. imenuje se za voditelja Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina za četvrtu, petu i 
šestu godinu studija (klinika). 

 
Odluka je usvojena sa 5 suzdržana glasa. 
 
II. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. imenuje se za voditeljicu 

Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
III. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. za voditeljicu Integriranog preddiplomskog 

i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
IV. Imenovani voditelji studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2023. godine. 

 
V. Ova Odluka studa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad. 8.   

ODLUKA  
o imenovanju voditelja poslijediplomskih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta 

u Rijeci 
 

I. Imenuju se voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci: 



 
R. 
broj 

Naziv studija Voditelj studija 

1.  Abdominalna kirurgija izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  

2.  
Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina 

prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

3.  Biomedicina razvojne dobi prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. 

4.  Endokrinologija i dijabetologija 
izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović,  
dr. med. 

5.  Gastroenterologija prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. 

6.  Ginekologija i opstetricija doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med. 

7.  Hitna medicina prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

8.  Internistička onkologija 
prof. dr. sc. Renata Dobrila- Dintinjana, dr. 
med. 

9.  Kardiologija prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 

10.  
Klinička farmakologija s tokiskologijom: 
ispitivanje i primjena lijekova 

prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. 

11.  Klinička radiologija prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

12.  Menadžment kvalitete u zdravstvu 
prof. emeritus Ana Stavljenić Rukavina,  
dr. med. 

13.  Menadžment u zdravstvu prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. 

14.  Obiteljska medicina izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 

15.  Oftalmologija nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. 

16.  Opća interna medicina doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 

17.  Opća kirurgija izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. 

18.  Ortopedija i traumatologija izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. 

19.  Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. 

20.  Psihijatrija prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med. 

21.  Pulmologija Doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
 
II. Imenovani voditelji studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2023. godine. 

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 5 suzdržana i 1 glas protiv glasa. 
 
 
Ad. 9.  

Dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. matematike i informatike sa Katedre za 
medicinsku informatiku, održala je prezentaciju o aktivnostima vezanim za e-učenje na 
fakultetu putem sustava za upravljanje učenja LMS Merlin te za održavanje online 
predavanja putem MS Teams i BigBlueButton aplikacije. Prezentacija je dostupna na 
SharePoint portalu i čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 
 
Ad. 10. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2020./2021. godine  

 
 
Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novog izbornog predmeta za 
akademsku 2021./2022. godinu. 



Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Doc.dr.sc.Tea 
Štimac 

Debljina i trudnoća   Medicina 6. P15/V0/S10 1,5 

 
 
 
Ad. 11.  K a d r o v s k a   i z v j e š ć a 
 
 
Ad. 11. II.  

ODLUKA 
 o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce 

        
I. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za farmakologiju. 

 
a) Zavoda za farmakologiju. 

 
II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim 

stranicama Fakulteta, s danom 19. listopada 2020.  
 

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od objave. 
 

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis I programom rada za mandatno 
razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni 
dostaviti I izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve 
navedeno i naCD-u) 

 
V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske I opće poslove Medicinskog 

fakulteta. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad 11. III.  
 

Budući da su na SharePoint portalu ovu točku dnevnog reda komentirali doc. dr. sc. 
Damir Grebić, dr. med. te izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med., dekan je 
objasnio da se natječaj poništava iz razloga što dosadašnji šef (pročelnik) Katedre za 
kirurgiju prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med., koji se nalazi na neplaćenom dopustu, nije 
dostavio zahtjev da ga se razriješi funkcije šefa (pročelnika) Katedre za kirurgiju, to je 
donesena slijedeća odluka 

 
ODLUKA 

 o poništenju podtočke c)  Odluke Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20-02/274, 
URBROJ:2170-24-01-20-1/LJML od 15. rujna 2020., o pokretanju postupka izbora 

šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju. 
 

I. Poništava se podtočka c) Odluka Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20- 



02/274, URBROJ:2170-24-01-20-1/LJML od 15. rujna 2020. godine, o pokretanju postupka 
izbora šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za kirurgiju, objavljena na mrežnim stranicama 
Fakulteta dana 28. rujna 2020., budući je dekan Fakulteta imenovao vršitelja dužnosti šefa 
(pročelnika) Katedre za kirurgiju. 
 

II. Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Fakulteta dana 19. 
listopada 2020. 
 
Odluka je usvojena sa 9 suzdržana i 1 glas protiv. 

 
 
Ad. 11. IV.  

ODLUKA 
 o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva 

 
I. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika i suradnika, te imenuju članovi Stručnog  

povjerenstva kako slijedi: 
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 medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
20 sati tjedno. 
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Maja Abram, dr. 
med., prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. 
Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
  
 Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, 
dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Radan Starčević, dr. med. 



 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. 
Dubravko Manestar, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić, dr. 
med., prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. i prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 11. V.  

ODLUKA 
 o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva 

a) 
I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Tonia Valkovića, dr. med., u  

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće rando mjestu redoviti profesor, 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 – 15 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. 
med., prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i akademik Željko Reiner dr. med. 
 

III. Imenovani 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 zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
b) 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Veljka Šantića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, s nepunim radnim vremenom 
– 5 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. 
med., prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med. 

 
III. Imenovani 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 zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
c) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Valtera Stemberge, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. 
med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. med. 
 

III. Imenovani 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 imenovanog, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
d) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tee Štimac, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
e) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-
Ivanković, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
f) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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. Elvira Mustać, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Koač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 



 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
g) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Franje Lovasića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 
med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med. 

 
III. Imenovani 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 imenovanog, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. VI.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

 
Dr. sc. MARKO KLARIĆ, 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 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 se primjenjuje od 01. studenog 2020.     

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. VII.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 

 
Izv. prof. dr. sc. NEDA SMILJAN-SEVERINSKI, dr. med., reizabire se u znastveno-

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, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. VIII.  

ODLUKA 
 o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Dr. sc. NIKOLA GRŽALJA, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na 
Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi 
Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
b) 

Dr. sc. JADRANKA PAVIČIĆ ŠARIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i 
reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. IX.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 

zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Ane Marušić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica 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 prof. dr. sc. Ane Marušić, 



dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. X.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Stjepana Rudana, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik 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. Stjepana 
Rudana, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. XI.  

ODLUKA  
o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
doc. dr. sc. Aleksandre Pirjavec Mahić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 
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 nasl. doc. dr. sc. 
Aleksandre Pirjavec Mahić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. XII.  

ODLUKA  



o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje po zahtjevu 
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku 
 

a) Dr. sc. Marinko Artuković, dr. med., zaposlenik Specijalne bolnice za plućne  
bolesti u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, 
dr. med., doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. i akademik Miroslav Samaržija, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 

 
b) Dr. sc. Biserka Kovač, dr. med., zaposlenica Opće županijske bolnice Vukovar,  

za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. XIII.  

ODLUKA 
 o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje po osobnom 

zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstava 
 

a) Doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za medicinsku informatiku, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. 
med. biochem., izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. 
med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

b) Doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docentica, na Katedri za pedijatriju, za izbor u znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 1 glas protiv. 
 



c)  Dr. sc. Ines Banjari, nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom  
mjestu izvanredna profesorica, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. 
psiholog-prof., izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Livia Puljak, 
dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

d) Dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit., suradnik u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorand, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

e) Dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu asistentica, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. 
ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i prof. dr. sc. Nada Oršolić, dr. 
med 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

f) Dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., 
prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. XIV.  

ODLUKA 

 o imenovanju mentora 



a) suradniku/ci u suradničkom zvanju i na radnom mjestu I. vrste – asistent/ica 

- Dr. sc. Andrea Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije (mentorica prof. dr. sc. 
Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

- Ljerka Delač, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržana glasa. 
 

- Tea Mladenić, mag. biotech. in med. (mentorica prof. dr. sc. Jasenka Mršić-
Pelčić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

b) suradniku/ci u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 
- Ivana Šutić, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
- Igor Tripalo, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
- Davor Vukelja, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
- Josip Zorko, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
- Tihomir Belina, dr. med (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
- Alena Furić, dr. med. (mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

 
 
Ad. 12. D o k t o r s k i   s t u d i j i  
 
Ad. 12. I.  

ODLUKA 
 o izmjena kriterija za određivanje mentorskog kapaciteta 

 
Mijenja se način određivanja kapaciteta za mentore/komentore za Poslijediplomske 
sveučilišne (doktorske) studije koje se izvode u okviru Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo razvrstavanjem u bodovne skupine, kako slijedi: 
 

O 
 0 bodova   – ne može biti mentor ni komentor 

I 

 1 bod   – može biti samo komentor,  



II 

 2 – 5 bodova   – može biti mentor 1 doktoranda i komentor 1 doktorandu 
III 

 6 – 9 bodova   – može biti mentor 2 doktoranda i komentor 2 doktoranda 
 10 – 13 bodova   – može biti mentor 3 doktoranda i komentor 2 doktoranda 

IV 
 14 – 17 bodova   – može biti mentor 4 doktoranda i komentor 3 doktoranda 
 >17 bodova   – može biti mentor 5 doktoranada i komentor 3 doktoranda 

 
Odluka je usvojena sa 8 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 12. II.  

ODLUKA 
 o promjeni voditelja izbornog kolegija na Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Javno zdravstvo 
 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju „Ekonomika zdravstva“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnje voditeljice nasl. doc. dr. sc. Ane Bobinac, dipl. oec. imenuje nova 
voditeljica izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 12. III.  

ODLUKA  
o promjena suradnika u obveznom kolegija Doktorske škole iz znanstvenog područja 

biomedicina i zdravstvo 
 

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 mijenjaju se sljedeći nastavnici uključeni u provedbu nastavnog programa: 
 

- umjesto dr. sc. Bojane Mohar Vitezić, dipl. mikrobiolog imenuje se doc. dr. sc. 
Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. 
 

- umjesto dr. sc. Ivane Stražić Geljić, mag. biol. exp. imenuje se dr. sc. Paola 
Kučan Brlić, mag. forenz. 

 
- umjesto dr. sc. Sandre Šućurović, mag. biol. mol. imenuje se izv. prof. dr. sc. 

Kristina Grabušić, dipl. ing. biol. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 



Ad. 12. IV.  
ODLUKE 

 o odobravanju nove okvirne teme istraživanja i poništavanje okvirne teme istraživanja 
iz ak. god. 2019./2020 

 
I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Arijana Zubovića, dr. med. polaznika 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod 
naslovom “Povezanost ekspresije PD-L1, PD-L2 i aktivacije inflamosoma NLRP3 u 
planocelularnom karcinomu usne šupljine i orofarinksa” mentorice izv. prof. dr. sc. 
Margite Belušić Gobić, dr. med.  
 

II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Korelacija magnetne rezonance, ultrazvuka 
i medijatora upale u sinovijalnoj tekućini kod pacijenata s artrogenom disfunkcijom 
temporomandibularnog zgloba“ usvojena za akademsku godinu 2019./2020. godinu 
se poništava. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 12. V.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Utvrđuje se da Alma Starčević, 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: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim molekularnim 
podtipovima karcinoma dojke“ pristupnice Alme Starčević, dr. med. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, dipl. ing. 
3. Doc. dr. sc. Manuela Avirović, 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

I. Utvrđuje se da Ana Zulijani, dr. med. dent., 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: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim 
lezijama sluznice usne šupljine“ pristupnice Ane Zulijani, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. Izv. prof. dr. sc. Margita Belušić Gobić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med. dent. 
3. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

c) 
I. Utvrđuje se da Dinko Štajduhar, dr. med., student 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: „Epidemiološka obilježja ponašanja povezanih s traženjem lijekova i 
nemedicinske upotrebe pregabalina i bupropiona u osoba lišenih slobode“ 
pristupnika Dinka Štajduhara, dr. med. u sastavu:  

 
1. Izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med.  



3. Doc. dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med. 
 

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 
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 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
d) 

I. Utvrđuje se da Mia Krapić, mag. biotech. in 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: „Interactions between the adipose tissue and the immune system in 
the context of infection“ pristupnice Mie Krapić, mag. biotech. in med. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Tomislav Kelava, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



Ad. 12. VI.  
ODLUKA  

o dopuni Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/316, 
UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 15. rujna 2020. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 
„II.  Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 

naslovom: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti tankog crijeva 
pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ pristupnika Lovre 
Tkalčića, dr. med. u sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med.“ 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1  glas protiv. 
 
 
Ad. 12. VII.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) 
I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Ekspresija patched 1, 

smoothened, cripto-1 i survivin proteina u posteljicama sa zastojem fetalnog 
rasta” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Pave Perkovića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., a za komentora prof. dr. 
sc. Sanja Štifter, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik 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. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Morfološko i funkcionalno 
istraživanje fleksorne i ekstenzorne muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s 



lumbalnim bolnim sindromom“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Danijela Ivanca, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med. 
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani je u obvezi objaviti ili priložiti 
dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 12. VIII.  

ODLUKA 
 o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
a) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Svojstva 
cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s 
akutnim infarktom miokarda“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Marijane Rakić, dr. med.: 

1. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Alen Ružić, 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.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Citotoksični 
mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen 
planusa“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marijane Vičić, dr. med.: 

 
1. Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 



2. Prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 

 
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.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Lokalni 
upalni odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog 
aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom 
krvi u komorni sustav“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Matije Sošića, dr. med.: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, 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.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 12. IX.  

ODLUKA 
 o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Izražaj 
ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi skvamoznog epitela grkljana“ 
pristupnice Diane Maržić, dr. med.   



 
II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Manuela Avirović, dr. med. 

 
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. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 13. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 13. I.   

ODLUKA 
 o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora na Doktorskom 

studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava se Katarini Dujmović-Hasanbegović, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina promjena okvirne teme istraživanja 
doktorskog rada i mentora 

 
II. Odobrava se nova tema pod naslovom “Kliničko-laboratorijski, dermatoskopski i 

imunopatohistološki pokazatelji u dijagnostici kroničnog ekcema šaka”, a za mentora 
se odobrava prof. dr.sc. Sandra Peternel, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. II.  

ODLUKA  
o usvajanju plana vanjske suradnje na Poslijediplomskim studijima Medicinskog 

fakulteta u Rijeci  
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na 
poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za akademsku 
2020./2021. godinu u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku 

2020./2021. godinu. 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 



 
Ad. 14.  I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t  
 
Ad. 14. I.   

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

sveučilišnog udžbenika pod naslovom Sustav HLA u kliničkoj praksi autora prof. dr. 
sc. Sanje Balen i dr. sc. Sanje Katalinić 

 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu sveučilišnog udžbenika pod 
naslovom Sustav HLA u kliničkoj praksi autora prof. dr. sc. Sanje Balen i dr. sc. Nataše 
Katalinić. 
 

II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 

Dekan 
 

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


