
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/47 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 14. prosinca 2021. 
 

Z A P I S N I K 
 
 
III. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane elektroničkim putem od 09. prosinca 2021. godine do 14. prosinca 2021. godine te 
putem internetske platforme MS Teams 14. prosinca 2021. godine od 14,00 do 15,00 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  126 člana Vijeća od ukupno 154 člana. 
Prisutno na sjednici:    117 članova Vijeća od ukupno 154 člana. 
 
Ostali prisutni: Ljiljana Miljković Lovrin, dipl. iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i 
opće poslove, Aleksandar Đukić, dipl. oec., rukovoditelj Službe za financijsko-
računovodstvene poslove, Mamaja Jančić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za znanost 
projekte i doktorske studije, Teo Brusić, rukovoditelj Službe za informatičko-računalne poslove, 
Nataša Cikuša, dipl. iur., Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Marina Mamula, prof. informatike i 
filozofije, Tea Tijanić, dipl. oec.   
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika II. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 05. 

studenog do 09. studenog 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu  
 

2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 

3. I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

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

5. Donošenje odluke o izmjeni odluke (KLASA: 003-08/2002/394,od 13.listopada 2020. 
godine) o promjeni članova Povjerenstava za medicinska vještačenja Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  

 
6. Izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu  
 

7. Izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na 
SharePoint Portalu  
 

8. Dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 
studiju Sanitarno inženjerstvo – prilog na SharePoint Portalu  
 



9. Dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika – prilog na SharePoint Portalu  

10. Na temelju članka 63. stavka 6. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (“Narodne novine” 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) i članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u 
Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., 
KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA:003-
05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.), Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, donosi 

 
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA   

O NAGRAĐIVANJU REDOVITIH STUDENATA 
 

11. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
11.I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za ortopediju i fizikalnu medicinu. 
 
11. II. Donošenje odluke o razrješenju predstojnice:  
 

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

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice Zavoda za anatomiju. 
 
11. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A)Temeljem prijedloga predstojnice zavoda; 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 docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na  
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

B)Temeljem prijedloga predstojnika zavoda; šefa (pročelnika) katedre za pokretanje  



postupka izbora suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na  
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, 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, u zdravstvenoj ustanovi Županijska  
bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

f) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj 
ustanovi Županijska  bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana klinička imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 

h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća 
bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

i) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog 



fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Županijska  bolnica Čakovec, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
 

j) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

k) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intnzivnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

l) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
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 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za  histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s 
punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med.) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, 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 redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnik: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) 
 



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med.- znanstvena savjetnica) 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i imunologija, na Zavodu 
za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

e) 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

f) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

g) 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 patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

h) 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Neva Girotto, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 



i) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za 
medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog - prof.- viša znanstvena suradnica) 
 

j) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, u Centru za modeliranje i inovacije u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom 
– 20 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Sven Maričić, dipl. ing.- znanstveni savjetnik) 
 

k) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na 
Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biologije i kemije - viša znanstvena  
                    suradnica) 
 

l) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i 
embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Maja Lenartić, dipl. ing. biologije - znanstvena suradnica) 
 
11. VII. Donošenje odluke o neizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 
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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 



11. IX. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje temeljem 
članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) dan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med.) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, 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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Sandro Brusich, 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Marija Vučić Peitl, 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Daniela Petrić, dr. med.) 
 
11. X. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  



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, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnici: Leo Fischer, dr. med. i Jasna Nekić, dr. med.) (prilog na SharePoint portalu) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
(pristupnica: Bojana Čulev, dr. med. dent.) 
 
11. XI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Orjen Petković, dipl. ing. kemije) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, 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. Hrvoje Mokrović, dr. med.) 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: Lidija Šimić, dipl. sanit. ing.) 
 

d) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Andrea Kresović, dr. med., Domagoj Mičetić, dr. med., Alojzije Lacković, dr. med.  
                   i Filip Blažić, dr. med.) 
 

e) šest suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Petra Šverko Zinaić, dr. med., Ivana Jurinčić, dr. med., Marko Milošević, dr. med.,  
                   Erika Šuper-Petrinjac, dr. med., Ana Pičuljan, dr. med. i Marinka Otočan, dr. med.) 
 



f) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: Frano Marinelli, dr. med.) 
 
11. XII. Donošenje odluke o neizboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 
92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu 
za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: Antonio Šare, mag. pharm.) 
 
11. XIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

b) doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. biotech., za znanstveno zvanje –  
viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 

c) doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med., za znanstveno zvanje –  
viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

d) dr. sc. Marina Babić Čač, dipl. ing. biolog., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

e) doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
11. XIV. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Irena Kovačević, dipl. med. techn., za znanstveno zvanje – znanstvena  



suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

c) dr. sc. Biljana Kurtović, dipl. med. techn., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

d) dr. sc. Marijana Matas, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena   
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
11. XV. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
11. XVI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
11. XVII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Luka Vulić, dr. med. – na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju  
 

11. XVIII. Donošenje odluke za korištenje plaćenog dopusta, sukladno članku 40. 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Fran Krstanović, mag. biochem., suradnik na suradničkom radnom mjestu 
asistent, na HRZZ projektu „Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti“, u Centru za proteomiku. 

 
b) Gian Pietro Pietri, mag. farmaceutske tehnologije, suradnik na suradničkom 

radnom mjestu asistent, na projektu „Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku 
subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, u Centru za proteomiku. 
 
12. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
12.I. Donošenje odluke o izmjeni odluke o promjeni studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  
 



12. II. Donošenje odluke o izmjeni odluke o promjeni studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  
12.III. Donošenje odluke o verifikaciji pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanje prof. dr. sc. Athanase Benetos, „Slowing down the ageing process: 

opportunities and limitations“ 
 
b) Predavanje prof. emeritus Natale Gaspare De Santo, „The creativity of aging artists 

and scientists“ 
 
c) Predavanje prof. emeritus Jože Gričar, „E-Seniors Engaging in Active Aging“ 

 
d) Predavanje prof. dr. sc. Massimo Reichlin, „The use of quality-adjusted life year 

(QALY) in healthcare rationing and its ageistic implications“ 
 
e) Predavanje prof. dr. sc. Nenad Bogdanović, „Medico-social care of eldery 

population - democracy at its best“ 
 

f) Predavanje prof. emeritus Dušanka Mičetić Turk, „Changes of intestinal 
microbioma during ageing“ 

 
g) Predavanje prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain, „COVID-19 istraživanja u Braunschweigu i 

Rijeci” 
 

h) Predavanje dr. sc. Pinchas Tsukerman, „Translational development of the first-in-
class anti-PVR mAb, the journey from bench to the clinic” 

 
12.IV. Donošenje odluke o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata 
na Doktorskoj školi 

 
a) Program cjeloživotnoga učenja „Informacijski alati za istraživače“ 

 
12.V. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Merica Aralica, mag. med. biochem.: „Serološki testovi u primarnom bilijarnom 

kolangitisu” 
 

b) Hrvoje Omrčen, dr. med.: „Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i 
inhibitora unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom” 
 

c) Dora Gašparini, dr. med.: „The impact of diabetes mellitus type 2 and its therapy on 
lymphocyte function” 

 
d) Mari Rončević Filipović, dr. med.: „Fenotipska analiza CD8+ T staničnog odgovora u 

SARS-CoV-2 infekciji: uspostava imunološke memorije u COVID-19” 
 



e) Aron Grubešić, dr. med.: „Uloga angiogeneze i čimbenika mikrookoliša u progresiji i 
prognozi plazma staničnih diskrazija” 

 
12.VI. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Matej Bura, dr. med.: „Segmentalno raspuhivanje pluća-novi modalitet u liječenju plućnih 

atelektaza” 
 
12.VII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Jasna Marušić, dr. med.: „Povezanost mutacijskog statusa PIK3CA gena i izražaja 

CTLA-4, PD-1 i tumorskog infiltrata limfocita u HR+/HER2- karcinomu dojke“ 
 

b) Lydia Gaćina, mag. biol. exp.: „Uloga NKG2D liganda H60 u imunološkom nadzoru 
virusne infekcije i patogenezi autoimunih bolesti“ 
 

c) Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng.: „Development of meningococcal polysaccharide-specific 
monoclonal antibodies for the characterization of protective epitopes“ 

 
12.VIII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička 
medicina 
 
a) Sara Bilić Knežević, dr. med.: „Patofiziološka uloga proteina toplinskog šoka 70 i 

metalotioneina u imunofenotipovima karcinoma dojke” 
 
12.IX. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 
 
a) Toni Buterin, mag. sanit. ing.: „Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog 

onečišćenja od 1960. do 2008. godine na području Labinštine s primjenom bioetičkih 
standarda” 

 
12.X. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Marija Antičić-Eichwalder, dr. med.: „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na 

promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice“ 
 

12.XI. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Renata Vidaković, dr. med. dent.: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim 

deformitetima“ 
 



b) Daria Kveštak, mag. biol. mol.: „Uloga stanica urođene imunosti u patogenezi prirođene 
citomegalovirusne infekcije u središnjem živčanom sustavu“ 

 
 

c) Marko Šustić, dr. med.: „Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim 
citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ“ 

 
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 mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Nina Bartolović, dr. med.  
 
13.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

b) Ivana Šutić, dr. med.  
 
13.III. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Damir Harmicar, dr. med.  
 
13.IV. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija 
 
13.V.  Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Obiteljska medicina 
 
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, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom Nuklearna medicina za studente preddiplomskih studija 
urednica doc. dr. sc. Neve Girotto i izv. prof. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić– prilog na 
SharePoint portalu 
 
14.I. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća lektora i prijedlog za objavu ostalih 
izdanja pod naslovom Prof. emerit. dr. sc. Nives Jonjić: Izvješće o znanstvenim, 
akademskim i drugim postignućima alumna, Biblioteka Alumni MedRi, knjiga 3. 
urednika Tonija Buterina, mag. sanit. ing.– prilog na SharePoint portalu 
 
15. R a z n o 
 

 
Ad. 1. 
 Utvrđuje se da je usvojen zapisnik II. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 
od 05. studenog do 09. studenog 2021. godine.  
 
Ad. 2. I z v j e š ć e   d e k a n a  
 
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
o događanjima na Fakultetu: 



 
 održani su Dani fakulteta 6. prosinca do 10. prosinca 2021. godine te se Dekan zahvalio 

svima na organizaciji i sudjelovanju,  
 održana je sjednica pročelnika Katedri na kojoj je bilo govora o organizaciji kliničke 

nastave te je održana prezentirana aplikacije za INP unutar koje će se nalaziti i knjižica 
kliničkih vještina,  

 potvrđen je izbor prof. dr. sc. Branka Šestana, dr. med. za pročelnika (šefa) Katedre za 
ortopediju i fizikalnu medicinu, 

 12. studenog 2021. godine održana je komemoracija za prof. dr. sc. Antona Burića, dr. 
med., 

 u postupku je izrada smjernica, pravilnika i ostalih akata za GDPR,  
 prilikom organiziranja testiranja za zaposlenike dogodila se povreda osobnih podataka 

te je podnesena prijava AZOP za koju iščekujemo odluku o sankcioniranju učinjenog 
propusta, 

 12. studenog 2021. godine održan je međunarodni interdisciplinarni znanstveni 
simpozij »Riječki znanstveni mostovi 6«, »Kreativnost: čudo kreacije u znanosti, 
umjetnosti i svakodnevnici«, 

 30. studenog 2021. godine održani su Dani otvorenih vrata Znanstvenog centra 
izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva 2021. u Centru za proteomiku, 

 Katedra za ginekologiju i opstetriciju sudionik je Erasmus + Intensive Programme: 
Diagnostics in gynaecology na Medicinskom fakultetu u Mariboru, 

 od 26. - 28. studenog 2021. održan je 50. Simpozij hrvatskog društva za dječju 
neurologiju Hrvatskog liječničkog zbora s međunarodnim sudjelovanjem,  

 na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu, 25. studenog 2021. godine, održan je 
tečaj Mjere prisile u Kliničkoj praksi, 

 studenti su sudjelovali na Sastanku hrvatskog društva za hipertenziju, 
 održati će se tribina PhD Career Café u organizaciji Doktorske škole, u utorak 21. 

prosinca u 19:00 sati, u Café-baru Kampus (Akvarij), moderatori su prof. dr. sc. Igor 
Prpić, dr. med. i koordinator Ureda za karijere prof. dr. sc. Zoran Sušanj 

 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća i o detaljima sastanka sa studentima 
kliničkih godina te njihovim načelnim komentarima, sugestijama i slično, a to su slijedeći : 

 
 sva predavanja biti će snimana kako je dogovoreno na Fakultetskom vijeću u rujnu,  
 bitno je sudjelovanje studenata na jutarnjim sastancima i vizitama, 
 ne bi trebalo biti radilišta na koja ne mogu otići dva studenta (dnevne bolnice, terapijske 

grupe, operacijske sale…), 
 potreba prilagodba INP-a novom načinu nastave, 
 nužan dogovor oko kolokvija i ispita između Katedri koje su u istom turnusu, 
 poboljšati vertikalnu komunikaciju prema djelatnicima na Katedri, 
 da studenti imaju pristup IBIS-u, 
 Infektologija je posvećeni studentima, uključuju studente u rad, seminare su prilagodili 

novom načinu rada, promoviraju case-based učenje i seminar je temeljen na vježbama 
i pacijentima 

 Katedra za urologiju ima potpunu uključenost studenata u rad odjela 
 Katedra za neurokirugiju unatoč manjem kapacitetu katedre ima vrlo dobre vježbe 
 Katedra za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata unatoč velikim problemima zbog 

COVID-a izvlače maksimum od sebe u danim okolnostima i vježbe imaju odličnu ocjenu 



 Katedra za pedijatriju ima odlično organiziranu nastavu, zadržan adekvatan omjer 
student – nastavnik, ističu težinu predmeta, ali visoku razinu posvećenosti nastavnika, 
hvale doc. dr. sc. Kristinu Lah Tomulić, dr. med. i doc. dr. sc. Anu Milardović, dr. med. 

 Katedra za radiologiju ima dobro organizirane rotacije i dobru uključenost u 
svakodnevni rad 

 
Doktorat znanosti obranila je: 
 

 29.studenog 2021. godine – dr. sc. Marina Marcelić sa temom „Fosfatidilinozitol 3-
fosfatne membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje 
viriona“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Pere Lučina, dr. med.  
 

Nastupno predavanje održala je: 
 

     23. studenog 2021. godine – dr. sc. Maja Lenartić, dipl. ing. biologije za izbor u 
znanstveno – nastavno zvanje docentice 

 
Od novosti sa Sveučilišta, dekan je izvijestio članove vijeća da je: 
 

 11. studenog 2021. u 16 sati održan prvi Online YUFE Alumni Event “YUFE – The 
Virtue of Engagement” te se je raspravljano o ulozi koju YUFE ima u transformaciji 
europskog obrazovnog prostora 

 izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije – znanstvena savjetnica izabrana 
je u znanstveno – nastavno zvanje redovite profesorice 

 02. prosinca 2021. godine održan je Simpozij: AGEING OF THE POPULATION: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SOCIETY AND UNIVERSITY u 
organizaciji HAZU – Vijeće profesora Emeritusa i Klub umirovljenih sveučilišnih 
profesora 

 09. prosinca 2021. godine održan je 4. Europski summit o obrazovanju – na kojem je 
sudjelovala i Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija 

 prof. dr. Ivan Đikić izabran je za člana Akademije znanosti i književnosti u Mainzu - 
prof. Đikić je i član Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci 

 prikazani su rezultati upisa po fakultetima unutar Sveučilišta u Rijeci te je Medicinski 
fakultet na 96,7% ispunjenosti kvote što ga uvrštava na 3. mjesto 

 
 Dekan je nakon izlaganja objavio godišnje izvješće o stanju Fakulteta koje je sastavni 
dio ovoga zapisnika te se nalazi na stranicama SPP-a. 

 
Ad. 3. I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da je izrađen naputak za prijavu, oblikovanje i opremu diplomskog rada i polaganje diplomskog 
ispita za studente koji su u akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog studija Medicina u kojem neće biti većih promjena. Upute za 
diplomski rad i ponuda tema diplomskog rada nalaziti će se na web stranicama Fakulteta kao 
i na Merlinu. Odabir teme i mentora potrebno je učiniti do 28. siječnja 2022. godine, a pregled 



prijavljenih tema i predloženih Povjerenstava pregledati će Prodekanica za nastavu i voditeljica 
studija Medicina do 18. veljače 2022. godine. 
 Diplomski rad mora biti pohranjen na CD-u zajedno s ostalim dokumentima te se 
predaje se do 01. srpnja 2022. godine. Diplomski radovi će biti pohranjeni u repozitorij 
Medicinskog fakulteta u Rijeci - Dabar (https://repository.medri.uniri.hr/) u otvorenom pristupu 
do 12. srpnja 2022. godine. Diplomski ispit – srpanjski rok 15. srpnja 2022. godine. Svi ostali 
podatci i popratni dokumenti će biti objavljeni na web stranicama Medicinskog fakulteta i u 
sustavu Merlin.  
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. napomenula je da je prije predaje 
diplomskog rada potrebno napraviti provjeru diplomskog rada te da se izmijenio obrazac 
Izvješća o provedbenoj provjeri izvornosti studentskog rada na Turnitinu te se je u polju 
Podudarnost studentskog rada brišu izvori s interneta, publikacije i studenski radovi. 
Prodekanica je zamolila nastavnike da se jave ako im treba pomoć oko Turnitina. 
 
Prodekanica je izvijestila i o tečajevima u ponudi Srca na kojem možete naučiti kako snimiti i 
obraditi video sadržaje, termin održavanja tečaja je od utorka, 21. - 23. prosinca 2021. godine, 
od 9:00 do 12:30 te tečaj  „Dani e-učenja na Sveučilištu u Rijeci“ - Radna skupina UNIRI - 
planirani termini održavanja su 24. - 25. veljače 2022. godine. 
 
 Nakon izlaganja prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. za raspravu se javila prof. dr. sc. 
Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije, prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med., prof. dr. sc. Neda 
Smiljan – Severinski, dr. med. te prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 
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 izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da je Studentski zbor u suradnji s prodekanima organizirao i proveo prve Dane otvorenih vrata 
u online obliku. 120 zainteresiranih maturanata iz cijele Hrvatske najprije je pozdravio Dekan 
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., nakon čega su studenti zajedno s prodekanicom izv. 
prof. dr. sc. Sandrom Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., prof. dr. sc. Dinkom Vitezićem, dr. med.  
i izv. prof. dr. sc. Markom Zelićem, dr. med. predstavili studijske programe te život tijekom i 
nakon fakulteta.  
 U mjesecu studenom i prosincu udruga FOSS održala je 10. Jubilarni znanstveni 
Piknik, na kojemu je sudjelovalo 40 sudionika i ukupno 6 izlaganja. Održan je i projekt 
Movember, a projekt Teddy Bear Hospital za Božić će već tradicionalno uručiti poklone 
oboljeloj djeci.  
 U sklopu Dana fakulteta građanima je na Korzu mjeren tlak i glukoza u krvi. Udruga 
CroMSIC održala je edukaciju za mjerenje tlaka i šećera, kojoj je prisustvovalo 70 studenata, 
a održana je i MedSkills edukacija za 40 studenta.  
 Akcija Be Someone’s Santa darovati će 60 djece. Završio je i 2. krug natječaja za 
razmjene, a u ponudi je odlazak u čak 13 zemalja. Obilježen je i World AIDS Day.  
 Sedmero naših studenata iz udruge SOSS natjecalo se u ekipi Sveučilišta na državnom 
natjecanju u plivanju, gdje su osvojili drugo mjesto u ekipnom poretku, kao i u ekipnom poretku 
u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na Unisport ligi osvojili smo 1. mjesto u ženskom futsalu. 
 
 
 
 



Ad. 5.  
ODLUKA  

o izmjeni odluke (KLASA: 003-08/2002/394,od 13.listopada 2020. godine)  
 
I. U Odluci (KLASA: 003-08/2002/394,od 13.listopada 2020. godine) mijenja se 

točka 1. Odluke i glasi : 

 „Imenuju se članovi Povjerenstva za medicinska vještačenja u sastavu: 

izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr.med.,  
izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., 
izv. prof. dr. sc.  Klementina Ružić, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med.“ 
 

II. Ova odluka stupa na snagu s danom 03. siječnja 2022. godine. 
 

Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 6.  

ODLUKA  
o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 
I. Usvaja se izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog 
vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT od 12. listopada 
2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 

 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku  
 
I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (odluke 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-3/TT od 
12. listopada 2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni 
dio. 

 
Ad. 8.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju Sanitarno inženjerstvo 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo (odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 
003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-4/TT od 12. listopada 2021. godine ) 
u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 
 

 



Ad. 9.  
ODLUKA  

o dopuni plana vanjske suradnje na preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko 
laboratorijska dijagnostika 

 
I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom sveučilišnom studiju 

Medicinsko laboratorijska dijagnostika (odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-
06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-5/TT od 12. listopada 2021. godine ) u 
tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 

 
Ad. 10. 

Na temelju članka 63. stavka 6. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (“Narodne novine” 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) i članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u 
Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., 
KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA:003-
05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.), Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na elektroničkoj sjednici održanoj od 09. prosinca 2021. do 
14. prosinca 2021. donijelo je 

 
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA   

O NAGRAĐIVANJU REDOVITIH STUDENATA 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o nagrađivanju redovitih studenata KLASA: 003-05/17-01/106, URBROJ: 2170-
24-01-17- 1, od 19. rujna 2017., članak 6. mijenja se i glasi: 
 
“Dekanova nagrada za studentski aktivizam dodjeljuje se do najviše troje studenta koji su se  
posebno istaknuli u radu studentskih udruga/organizacija/tijela u prethodnoj akademskoj 
godini.” 

Članak 2. 
 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagrađivanju redovitih studenata stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

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

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ce) 

        
Prof. dr. sc. BRANKO ŠESTAN, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika)  Katedre 

za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. godine.        



Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 11. II.  

ODLUKA 
 o razrješenju predstojnice 

 
Prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr. med., razrješuje se funkcije predstojnice  

Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, sa danom 30. siječnja 2022. godine, na 
osobno traženje. 

Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. III.  

ODLUKA  
o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice: 

        
I. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice Zavoda za anatomiju. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 20. prosinca 2021.  
  

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

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno 
razdoblje (sve navedeno i na CD-u ili USB stick-u). 

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

      fakulteta u Rijeci. 
 
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 naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na  
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenja za provođenje postupka izbora u znanstveno 
zvanje u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
   
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-
Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm. i prof. dr. sc. Sanda 
Vladimir-Knežević, mag. pharm. 



 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm., doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. i 
prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, 
dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na  
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Renata Jurišić 
Grubešić, mag. pharm., doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. i prof. dr. sc. Robert Domitrović, 
dipl. ing. med. biochem. 
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-
Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.   
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, 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, u zdravstvenoj ustanovi Županijska  
bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.   
 

f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, 
dr. med.,  doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 
  

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  



područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, 
dr. med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med.  
 

h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj 
ustanovi Županijska  bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med.  
 

i) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana klinička imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med., prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. med. biochem. i nasl. doc. dr. sc. Nataša Katalinić, 
dr. med.  
 

j) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća 
bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, 
dr. med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med.  
 

k) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Županijska  bolnica Čakovec, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor 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.  
 

l) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Nado Bukvić, dr. med. i doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med.  



m) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intnzivnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med.   
 

n) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, 
dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med. 
 
Ad. 11. V.  

ODLUKA  
o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i imenovanju stručnog 

povjerenstva  
a) 

I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za  histologiju i embriologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., 
prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir Sapunar, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna 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 zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
b) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ivane Ljubičić Bistrović, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 

med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 
 



III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna 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 zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Ad. 11. VI.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Prof. dr. sc. SRĐAN NOVAK, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
b) 

Izv. prof. dr. sc. OLGA CVIJANOVIĆ PELOZA, dr. med., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
c) 

Izv. prof. dr. sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr. med., znanstvena 
savjetnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i imunologija, na Zavodu za 
fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom anatomija, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
d) 

Izv. prof. dr. sc. JELENA TOMAC, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom anatomija, na vrijeme od 5 (pet) 
godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 



e) 
Izv. prof. dr. sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr. med., znanstvena 

savjetnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
f) 

Izv. prof. dr. sc. TAMARA BRAUT, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
g) 

Doc. dr. sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
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, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. 
 
h) 

Doc. dr. sc. NEVA GIROTTO, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
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, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. 
 
i) 

Doc. dr. sc. KSENIJA BAŽDARIĆ, dipl. psiholog - prof., viša znanstvena 
suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
izvanredna profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za 
medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme 
od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. 



Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
j) 

Doc. dr. sc. SVEN MARIČIĆ, dipl. ing., znanstveni savjetnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana 
proizvodno strojarstvo, u Centru za modeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. 
 
k) 

Doc. dr. sc. JADRANKA VRANEKOVIĆ, prof. biologije i kemije, viša znanstvena 
suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
izvanredna profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na 
Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
l) 

Dr. sc. MAJA LENARTIĆ, dipl. ing. biologije, znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022. 

 
Ad. 11. VII.  

ODLUKA  
o neizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Izv. prof. dr. sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA, dr. med., znanstvena savjetnica, ne 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme, 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, iz razloga što ne ispunjava minimalni broj 
posebnih uvjeta prema kriteriju institucijskog doprinosa propisanih Odlukom o nužnim uvjetima 
za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj (NN 122/2017). 
 
Odluka je usvojena uz 5 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. VIII.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 



Nasl. doc. dr. sc. GORAN ARBANAS, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
psihijatrija, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 11. IX.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
a) 

Doc. dr. sc. TANJA ĆELIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022.         

 
b) 

Doc. dr. sc. ZLATKO ČUBRANIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022.         

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
c) 

Doc. dr. sc. TOMISLAV JAKLJEVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022.         

 
d) 

Doc. dr. sc. SANDRO BRUSICH, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2022.         



e) 
Doc. dr. sc. MARIJA VUČIĆ PEITL, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 

zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na 
Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2022.         

 
f) 

Doc. dr. sc. DANIELA PETRIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za 
psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2022.         

 
Ad. 11. X.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
JASNA NEKIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 

odgovarajućem radnom mjestu asistentica, 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, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 03. siječnja 2022.  
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
b) 

BOJANA ČULEV, dr. med. dent., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od najviše 
šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 10. siječnja 2022.  
 
Ad. 11. XI.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

 
a) 

Dr. sc. ORJEN PETKOVIĆ, dipl. ing. kemije, izabire se za suradnika u suradničkom 
zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za 



medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) 

Dr. sc. HRVOJE MOKROVIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni poslijedoktorand, 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, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
c) 

LIDIJA ŠIMIĆ, dipl. sanit. ing., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
d) 

ANDREA KRESOVIĆ, dr. med., DOMAGOJ MIČETIĆ, dr. med., ALOJZIJE 
LACKOVIĆ, dr. med. i FILIP BLAŽIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika/icu u suradničkom 
zvanju naslovni/a asistent/ica, 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, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
e) 

PETRA ŠVERKO ZINAIĆ, dr. med., IVANA JURINČIĆ, dr. med., MARKO 
MILOŠEVIĆ, dr. med., ERIKA ŠUPER-PETRINJAC, dr. med., ANA PIČULJAN, dr. med. i 
MARINKA OTOČAN, dr. med., izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/a 
asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimtologija, na Katedri za 
anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
f) 

FRANO MARINELLI, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 11. XII.  

ODLUKA  
o ne izboru suradnika u suradničko zvanje 

 
ANTONIO ŠARE, mag. pharm., ne izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 

naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, 
znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, a zbog planiranih potreba 
studija Farmacija.    
 
Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. XIII.  

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

zvanje, po raspisanom natječaju 
a) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Hrvoja Jakovca, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 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 izv. prof. dr. sc. Hrvoja 
Jakovca, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Vande Juranić Lisnić, dipl. ing. biotech., za izbor u znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne 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 doc. dr. sc. Vande Juranić 
Lisnić, dipl. ing. biotech., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Đurđice Cekinović Grbeša, 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 doc. dr. sc. Đurđice 
Cekinović Grbeša, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
d) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marine Babić Čač, dipl. ing. biol., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marine Babić Čač, 
dipl. ing. biol., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
e) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Berislava Lisnića, dipl. ing. biotech., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
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 doc. dr. sc. Berislava Lisnića, 
dipl. ing. biotech., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Ad. 11. XIV.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 
a) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Margite Belušić-Gobić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica, 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 izv. prof. dr. sc. Margite 



Belušić-Gobić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Irene Kovačević, dipl. med. techn., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Irene Kovačević, dipl. 
med. techn., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Biljane Kurtović, dipl. med. techn., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Biljane Kurtović, dipl. 
med. techn., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
d) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marijane Matas, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marijane Matas, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 11. XV.  

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 doc. dr. 
sc. Nade Tomasović Mrčela, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Nade Tomasović 
Mrčela, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Ad. 11. XVI.  

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

zahtjevu 
 

a) doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. 
med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. 

 
Ad. 11. XVII.  

ODLUKA  
o imenovanju mentora 

 
a) suradniku u suradničkom zvanju naslovni asistent  

 
- Luka Vulić, dr. med. (mentorica izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med.) 

 
Ad. 11. XVIII.  

ODLUKA 
 za korištenje plaćenog dopusta 

a) 
Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri FRANU KRSTANOVIĆU, mag. 

biochem., suradniku u suradničkom radnom mjestu asistent, na HRZZ projektu „Razvoja 
karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, u Centru za proteomiku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, plaćeni dopust, radi znanstvenog rada i usavršavanja u 
Erasmus Medical Center, Department Viroscience, u Rotterdamu, Nizozemskoj, u vremenu od 
03. siječnja 2022. do 25. veljače 2022. godine. 
 
b) 

Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri GIANU PIETRU PIETRIU, mag. 
farmaceutske tehnologije, suradniku u suradničkom radnom mjestu asistent, na projektu 
„Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, u 
Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, plaćeni dopust, radi znanstvenog rada 



i usavršavanja u Institut Jožef Štefan, u Ljubljani, Sloveniji, u vremenu od 23. siječnja 2022. 
do 23. ožujka 2022. godine. 

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

 
Ad. 12.I.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke o promjeni studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina u okviru Doktorske škole iz znanstvenog 

područja biomedicina i zdravstvo 
 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 

 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 
 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 
 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  
 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 

procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 
 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  
 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 

metoda u znanstvenom radu“. 
 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju prijedloga promjene 

studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička 
medicina KLASA: 003-06/21-02/580, UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 9. studenog 2021. 
godine. 

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 12. II.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke o promjeni studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo u okviru Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo 

 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 
 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 



 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 
 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  
 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 

procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 
 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  

 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 
metoda u znanstvenom radu“ 

 mijenjaju voditelji izbornih kolegija 
 mijenjaju suradnici na izbornim kolegijima.  

 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 
 

III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju prijedloga promjene 
studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno 
zdravstvo, KLASA: 003-06/21-02/582, UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 9. studenog 
2021. godine. 

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

ODLUKA  
o verifikaciji pozvanih predavanja Doktorske škole 

 
a) 

I. Predavanje prof. dr. sc. Athanasea Benetosa “Slowing down the ageing process: 
opportunities and limitations“ u okviru 50. simpozija pod nazivom: Ageing of the 
population: challenges and opportunities for society and university verificira se kao 
pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
b) 

I. Predavanje prof. emeritusa Natalea Gasparea De Santoa „The creativity of aging 
artists and scientists“ u okviru 50. simpozija pod nazivom: Ageing of the population: 
challenges and opportunities for society and university verificira se kao pozvano 
predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 



u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  
 

c) 
I. Predavanje prof. emeritusa Jože Gričara „E-Seniors Engaging in Active Aging“ u 

okviru 50. simpozija pod nazivom: Ageing of the population: challenges and 
opportunities for society and university verificira se kao pozvano predavanje 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 
0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  
 

d) 
I. Predavanje prof. dr. sc. Massima Reichlina „The use of quality-adjusted life year 

(QALY) in healthcare rationing and its ageistic implications“ u okviru 50. simpozija pod 
nazivom: Ageing of the population: challenges and opportunities for society and 
university verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
e) 

I. Predavanje prof. dr. sc. Nenada Bogdanovića „Medico-social care of eldery 
population - democracy at its best“ u okviru 50. simpozija pod nazivom: Ageing of the 
population: challenges and opportunities for society and university verificira se kao 
pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  
 

f) 
I. Predavanje prof. emeritus Dušanke Mičetić Turk „Changes of intestinal microbioma 

during ageing“ u okviru 50. simpozija pod nazivom: Ageing of the population: 
challenges and opportunities for society and university verificira se kao pozvano 
predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 



II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
g) 

I. Predavanje prof. dr. sc. Luke Čičin-Šaina “COVID-19 istraživanja u Braunschweigu i 
Rijeci“ u okviru Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci verificira se kao pozvano 
predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
h) 

I. Predavanje dr. sc. Pinchasa Tsukermana “Translational development of the first-in-
class anti-PVR mAb, the journey from bench to the clinic” u okviru Dana Medicinskog 
fakulteta u Rijeci verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
pozvano predavanje.  
 

Ad. 12. IV.  
ODLUKA  

o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata na Doktorskoj školi 
 

I. Program cjeloživotnoga učenja „Informacijski alati za istraživače“ u organizaciji 
Sveučilišne knjižnice Rijeka verificira se kao obvezna izborna aktivnost u funkciji 
doktorata na Doktorskoj školi iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 2 ECTS boda.  
 

II. Sudjelovanje na programu iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno 
zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao 
obvezna izborna aktivnost u funkciji doktorata.  

 
Ad. 12. V.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 



a) 
I. Utvrđuje se da Merica Aralica, mag. med. biochem., studentica Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Serološki testovi u primarnom bilijarnom kolangitisu” pristupnice Merice 
Aralica, mag. med. biochem. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
 
b) 

I. Utvrđuje se da Hrvoje Omrčen, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i inhibitora 
unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom” pristupnika 
Hrvoja Omrčena, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med.  
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Dalen Legović, 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 



PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da Dora Gašparini, dr. med., studentica Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „The impact of diabetes mellitus type 2 and its therapy on lymphocyte 
function” pristupnice Dore Gašparini, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
d) 

I. Utvrđuje se da Mari Rončević Filipović, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Fenotipska analiza CD8+ T staničnog odgovora u SARS-CoV-2 
infekciji: uspostava imunološke memorije u COVID-19” pristupnice Mari Rončević 
Filipović, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med. 



3. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 

III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 
Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
e) 

I. Utvrđuje se da Aron Grubešić, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga angiogeneze i čimbenika mikrookoliša u progresiji i prognozi 
plazma staničnih diskrazija” pristupnika Arona Grubešića, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, 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 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Ad. 12.VI.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 



I. Utvrđuje se da Matej Bura, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Segmentalno raspuhivanje pluća-novi modalitet u liječenju plućnih 
atelektaza” pristupnika Mateja Bure, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Robert Marčun, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  
 

Ad. 12. VII.  
ODLUKA  

o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost mutacijskog 
statusa PIK3CA gena i izražaja CTLA-4, PD-1 i tumorskog infiltrata limfocita u 
HR+/HER2- karcinomu dojke” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Jasne Marušić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju 
Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection 
(WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 



b) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga NKG2D liganda H60 

u imunološkom nadzoru virusne infekcije i patogenezi autoimunih bolesti” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Lydije 
Gaćina, mag. biol. exp. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju 
Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection 
(WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Development of 
meningococcal polysaccharide-specific monoclonal antibodies for the 
characterization of protective epitopes” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Gian Pietra Pietrija, M. SC. Eng. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., a za komentoricu prof. 
dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kemije.  

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 

najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 
časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 
skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS 
Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
Ad. 12. VIII.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Patofiziološka uloga 
proteina toplinskog šoka 70 i metalotioneina u imunofenotipovima karcinoma dojke” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, 
Sare Bilić Knežević, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med., a za komentoricu doc. 
dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol.  

 



III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju 
Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection 
(WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
Ad. 12. IX.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost smrtnosti 

stanovništva i industrijskog onečišćenja od 1960. do 2008. godine na području 
Labinštine s primjenom bioetičkih standarda” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Tonija 
Buterina, mag. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.   
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 
časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 
skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS 
Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
Ad. 12. X.  

ODLUKA 
 o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Učinak 
šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica 
rožnice“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marije Antičić-Eichwalder, dr. med.: 

 
1. doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom vijeću, 



najkasnije u roku od dva 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
Ad. 12. XI.  

ODLUKA  
o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 
a) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Kvaliteta života 
osoba s dentofacijalnim deformitetima“ pristupnice Renate Vidaković, dr. med. 
dent. 
 

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

1. doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent. 
2. izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
 

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

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

 
b) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Uloga stanica 
urođene imunosti u patogenezi prirođene citomegalovirusne infekcije u središnjem 
živčanom sustavu“ pristupnice Darije Kveštak, mag. biol. mol. 
 

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

1. prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
 

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

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

Fakulteta. 
 
 



c) 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Odgovor CD8 

limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim citomegalovirusnim vektorom koji 
izražava NKG2D ligand RAE-1γ“ pristupnika Marka Šustića, dr. med. 
 

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

1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, viši znanstveni suradnik 
3. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 
 

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

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

Fakulteta. 
 

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 mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Nini Bartolović, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 
 
Ad. 13. II.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
 

I. Odobrava se promjena mentora Ivani Šutić, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. III.  

ODLUKA  
o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Damiru Harmicaru, dr. 

med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med. 
 

III. Imenuje se komentor prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med.  
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 



Ad. 13. IV.  
ODLUKA  

o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Ginekologija i opstetricija 

 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 
„Opća ginekologija s ginekološkom urologijom“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje novi voditelj 
doc. dr. sc. Alemka Brnčić Fischer, dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 
“Ginekološka onkologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Marko 
Klarić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 

„Operativne tehnike“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. 
dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. 
med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 

„Medicinska informatika“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnje voditeljice 
prof. dr. sc. Gordane Brumini, prof. fizike i kemije imenuje nova voditeljica doc. dr. 
sc. Martina Mavrinac, dipl. psih,- prof. 

 
Ad. 13. V.   

ODLUKA 
 o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska 

medicina 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 
„Organizacija i metode rada u obiteljskoj medicini“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnje voditeljice doc. dr. sc. Zdenke Barićev-Novaković, dr. med. imenuje 
nova voditeljica doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 
„Socijalna medicina i organzacija zdravstvene zaštite“ mijenja se voditelj, te se 
umjesto dosadašnje voditeljice prof. dr. sc. Đulije Malatestinić, dr. med. imenuje 
novi voditelj prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 

„Zaštita zdravlja starijih ljudi” mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja doc. dr. sc. Leonarda Bukmira, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. 
Branislava Popović, dr. med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 

„Zaštita zdravlja obitelji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
doc. dr. sc. Leonarda Bukmira, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Ines 
Diminić-Lisica, dr. med. 

 
 
 
 
 



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, izvješća lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod naslovom 
Nuklearna medicina za studente preddiplomskih studija urednica doc. dr. sc. Neve 

Girotto i izv. prof. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod naslovom 
Nuklearna medicina za studente preddiplomskih studija urednica doc. dr. sc. Neve 
Girotto i izv. prof. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić 

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

Rijeci.  
 

Ad. 14.II.  
ODLUKA  

o prihvaćanju izvješća lektora i prijedlog za objavu ostalih izdanja pod naslovom Prof. 
emerit. dr. sc. Nives Jonjić: Izvješće o znanstvenim, akademskim i drugim 

postignućima alumna, Biblioteka Alumni MedRi, knjiga 3. urednika Tonija Buterina, 
mag. sanit. ing. 

 
I. Prihvaća se izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih izdanja pod naslovom Prof. 

emerit. dr. sc. Nives Jonjić: Izvješće o znanstvenim, akademskim i drugim 
postignućima alumna, Biblioteka Alumni MedRi, knjiga 3. urednika Tonija Buterina, 
mag. sanit. ing. 
 

II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

 
 

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

 


