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Z A P I S N I K 
 
III. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 20. listopada do 22. listopada 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 111 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 

 
 

D n e v n i  r e d 
 

 
1. Donošenje odluke o usvajanju okvirnih tema istraživanja za akademsku 
2020./2021. – Prilog 1. na SharePoint portalu  
 
 
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na Doktorsku školu iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 1. i Prilog 2. na SharePoint 
portalu uz uvjet izglasavanja prethodne točke 
 
 
3. Donošenje odluke o imenovanju voditeljice doktorskog studija Biomedicina za 
generacije upisane sa zaključno ak. god. 2018./2019. 
 
 
4. Donošenje odluke o promjeni mentora za polaznike doktorskih studija upisanih 
ak. god. 2018./2019. 
 
 
5. Donošenje odluke o promjeni okvirnih tema istraživanja za polaznike doktorskih 
studija upisanih ak. god. 2018./2019. 
 
 
 
 
 
 
Ad. 1.  

ODLUKA  
o usvajanju okvirnih tema istraživanja za akademsku 2020./2021. 

 
I. Usvajaju se okvirne teme istraživanja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog 

područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2020./2021. godini u tablici koji prileži 
ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

 
 
 



Ad. 2.  
ODLUKA 

 o raspisivanju natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora i okvirnih tema istraživanja.  

 

III. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 za državljane Republike Hrvatske 15.000,00 kuna po godini; 
 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna po godini. 

 
IV. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 25. listopada 2020. godine i na mrežnim 

stranicama Fakulteta 26. listopada 2020. godine. 
 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 3.  

ODLUKA  
o imenovanju voditeljice doktorskog studija Biomedicina za generacije upisane sa 

zaključno ak. god. 2018./2019. 
 
 

I. Prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. imenuje se za voditeljicu Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina za generacije upisane sa zaključno 
2018./2019. akademskom godinom. Voditeljstvo se odnosi se na stari studijski program 
koji nije u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. 

 
II. Imenovana voditeljica studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2021. godine. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 4.  

ODLUKA  
o promjeni mentora za polaznike doktorskih studija upisanih ak. god. 2018./2019. 

 
 

I. Utvrđuje se procedura promjene mentora/komentora za polaznike poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija Biomedicina i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo koji 
su upisani u akademskoj 2018./2019. godini. 
 

II. Zahtjev za odobravanje promjene mentora/komentora se podnosi Povjerenstvu za 
znanstvenoistraživačku djelatnost na propisanom obrascu DrS6 (ZAHTJEV ZA 
PROMJENU TEME I/ILI MENTORA) Sveučilišta u Rijeci. Uz propisani obrazac DrS6 
novi mentori/komentori su dužni dostaviti i procjenu mentorskog kapaciteta izdanu od 
Knjižnice Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost daje svoje mišljenje, a konačnu 
odluku o odobravanju  promjene mentora/komentora donosi Povjerenstvo za 
poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje. 

 
 



Ad. 5.  
ODLUKA  

o promjeni okvirnih tema istraživanja za polaznike doktorskih studija upisanih ak. god. 
2018./2019. 

 
I. Utvrđuje se procedura promjene okvirne teme istraživanja za polaznike 

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Biomedicina i Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo koji su upisani u akademskoj 2018./2019. godini. 
 

II. Zahtjev za odobravanje promjene okvirne teme istraživanja se podnosi Povjerenstvu 
za znanstvenoistraživačku djelatnost na propisanom obrascu DrS6 (ZAHTJEV ZA 
PROMJENU TEME I/ILI MENTORA) Sveučilišta u Rijeci.  

 
III. Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost evaluira novu okvirnu temu 

istraživanja, daje svoje mišljenje, a konačnu odluku o odobravanju promjene okvirne 
teme istraživanja donosi Povjerenstvo za poslijediplomske studije i cjeloživotno 
obrazovanje.  

 
 
 

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


