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Z A P I S N I K 
 
IV. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 05. studenog do 10. studenog 2020. godine te putem 
platforme MS TEAMS 10. studenog 2020. godine od 14,00 do 15,15 sati. 
 
Pristupilo glasovanju: 137 člana Vijeća od ukupno 150 člana. 

 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika II. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 

listopada do 13. listopada 2020. godine te zapisnika III. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 20. listopada 2020. do 22. listopada 2020. godine  
 

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 dopuni člana Povjerenstava za izbor nastavnika, znanstvenika i 
suradnika Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
6. Donošenje odluke o dopuni člana Povjerenstava za izborne predmete Medicinskog 

fakulteta u Rijeci  
 

7. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu  

 
8. Donošenje odluka o upisima u akademsku 2021./2022. godinu 
 

a) Uvjeti upisa studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2021./2022. 
godini preko NISpVu sustava studenata 

b) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 
2021./2022. godini preko NISpVu sustava 

 
c) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 

2021./2022. godini izvan NISpVu sustava 
 



9. Donošenje odluke o visini školarine na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku  
 

10. Donošenje odluke o visini ostalih troškova: pripremni tečaj za razredbeni 
postupak, troškovi prijave i izvedbe razredbenog postupka  

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

11. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce:  – prilog na SharePoint Portalu 
  

a) Zavoda za anatomiju. 
 
11. II. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):   
  

a) Katedre za dermatovenerologiju. 
 
11. III. Donošenje odluke o izboru voditelja/ice:   
  

a) Centra za genetičku edukaciju. 
 
11. IV. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za internu medicinu 
 

b) Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu. 
 
11. V. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju  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 temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i 
biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

B)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora   
suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  



biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

b) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

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. 
 

 
C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti i  

obrazovanja od 26. listopada 2020. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto 
 

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

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 određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 
11. VI. 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 docent, 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, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. san. ing.) 
 

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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Srećko Severinski, dr. med.) 
 



c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, 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, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof.) 
 
11. VII. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 

(zaposlenik: prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.) 

 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i 
fizikalnu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju 
Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.) 

 
 c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med.) 

 
 d) 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, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 

(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Gordana Đorđević, dr. med.) 

 
11. VIII. 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 dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Nika Hlača, dr. med. i Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med.) 
 

b) četiri suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
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, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Jelena Šimić, dr. med., Marija Troskot Dijan, dr. med., mr. sc. Ivana Smoljan, dr. 
med., Tanja Tatalović, dr. med. i Dragana Grohovac, dr. med.) 
 
11. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
11. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić, dr. med., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
11. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., za znanstveno zvanje – 
viša  

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

a) Doc. dr. sc. Nikola Ivaniš, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 



11. XIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za otorinolaringologiju, za 
prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
12. Donošenje Pravilnika o dopuni pravilnika o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika 
unutarnjih ustrojbenih jedinica  
 
13. Donošenje  Plana  zapošljavanja,  napredovanja i  ostalih  kadrovskih  promjena za  
2021. godinu  
 

14.  D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
14. I.  Donošenje odluke o promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog  
rada studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Alma Starčević, dr. med.: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim 

molekularnim podtipovima karcinoma dojke“ 
 

14. II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  
 
a) Denis Juraga, mag. sanit. ing.: „Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog 

pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, 
samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi“ 

 
14. III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Ivana Crnković, mag. physioth.: „Konstrukcija i validacija upitnika za procjenu razine 

tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi u institucijskoj skrbi” 
 

b) Ante Benić, mag. biol. mol.: „Relativna hipoglikemija uzrokovana virusnom infekcijom 
potiče urođeni anti-virusni imunosni odgovor“ 

 
c) Marina Marcelić, mag. pharm. inv.: „Fosfatidil-inozitol 3-fosfatne membranske domene 

u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
 
d) Ivona Močenić, dr. med.: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u 

tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla s 
veličinom malog mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 
mjeseci“ 



14. IV. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marijana Vičić, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i 

perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“ 
 

b) Matija Sošić, dr. med.: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 
rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 

 
14. V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Sanja Ožić, dipl. iur, univ. mag. sanit. publ.: „Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na 

iznemoglost i usamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci: inovacija – model 
zdravoga starenja“ 

 
14. VI. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima u 2020. godini 

 
14. VII. Donošenje odluke o održavanju obrana tema i doktorskih radova  

 
15. Donošenje odluke o imenovanju voditelja poslijediplomskih sveučilišnih  
 
16. Donošenje odluke o imenovanju suradnika izbornog kolegija na 

Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina u okviru 
Doktorske škole  

 
17.  P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
17. I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske 
specijalističke studije u akademskoj 2020./2021. godini 
 

a) Opća interna medicina 
 

b) Kardiologija 
 

c) Gastroenterologija 
 

d) Endokrinologija i dijabetologija  
 

e) Internistička onkologija  
 

f) Pulmologija  
 
17.II. Donošenje odluke o izuzimanju od mentorstva  na Doktorskom studiju 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

a) Ankica Šubat-Stilinović, dr. med. 



Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik II. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 
listopada do 13. listopada 2020. godine te zapisnik III. elektroničke sjednice Fakultetskog 
vijeća održane od 20. listopada 2020. do 22. listopada 2020. godine usvojen sa 1 glas protiv. 
 
Ad. 2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 

Dekan je izvjestio Fakultetsko vijeće da je održana virtualna dekanska konferencija 
na kojoj su sudjelovali dekani Medicinskih fakulteta iz Hrvatske te prof. dr. sc. Milenko 
Bevanda iz Mostara. Glavna tema je bila aktiviranje studenata za ispomoći epidemiolozima u 
objedinjenim hitnim bolničkim prijemima koje je dopisom zatražio ministar zdravstva, Vili 
Beroš. Svi dekani su se složili sa aktiviranjem studenata Medicinskih fakulteta, također tome 
će se pridružiti i studenti Fakulteta zdravstvenih studija te studenti Fakulteta dentalne 
medicine. Svi studenti koji volontiraju u Info centru COVID-19 NZZJZ & UNIRI biti će 
raspoređeni za ispomoć na COVID odjelima riječkog KBC-a.  

Također je na dekanskoj konferenciji bilo govora o natječaju za opremanje 
simulacijski centara preko prijave na Europski projekt za unapređenje nastavnih resursa.  

Na konferenciji je bilo govora o integrativnom radnom odnosu, odnosno definiranju i 
ujednačavanju prakse radnog odnosa na svim Medicinskim fakultetima i u svim kliničkim 
bolnicama u Republici Hrvatskoj. Ova integracija traži sinergiju Ministarstva rada i socijalne 
skrbi, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja te će dekani Medicinskih 
fakulteta pokrenuti inicijativu da se to riješi. 

 
Dekan je napomenuo da je stigla isporuka zadnji 200 komada vizira za studente 2. i 

3. godine našeg Fakulteta koji će se tijekom ovog tjedna podijeliti te da Sveučilište traži od 
fakulteta tjedna izvješća o tome koliko je djelatnika te koliko studenata pozitivno na COVID. 
Ovaj tjedan je bilo pozitivno 7 studenata te 5 u samoizolaciji, međutim imamo mikro žarište 
na 1. godini studija Medicine na engleskom jeziku te će najvjerojatnije cijela 1. godina tog 
studija u samoizolaciju. 
 
 Nadalje je dekan izvijestio Fakultetsko vijeće o događajima na 46. sjednici senata na 
kojoj se govorilo o novom portfelju znanstvenika koje nudi mogućnost povlačenja podataka iz 
CROSBI-a te će to smanjiti dupli unos podataka u programe. Također, je na sjednici 
prorektorica prof. dr. sc. Senka Maćešić govorila o obnovljenoj licenci za Turnitin programe 
na kojoj je novost mogućnost studentima da provjere svoje diplomske radove pije nego ih 
pošalju profesorima. 
 
Na sjednici senata su donesene slijedeće odluke: 

 za člana Savjeta za inoviranje ponovno je izabran prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
 za člana u Vijeću časti, umjesto prof. dr. sc. Luke Zaputovića, dr. med., u novom 

četverogodišnjem mandatu također je izabran prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
 za člana Senata iz redova studenata kao predstavnik preddiplomskih i diplomskih 

studija potvrđen je Luka Delak.  
 Prof. dr. sc. Jasenki Mršić-Pelčić produžen je mandat za člana Sveučilišnog odbora 

za unapređenje kvalitete.  
 

Na Sveučilištu je pokrenuta izrada novih zaposlenički kartica, koje izrađuje AKD – 
agencija za komercijalnu djelatnost ministarstva unutrašnjih poslova. 



Na sjednici senata bilo je govora i o problemu koji muči sve sastavnice a to je lanac 
napredovanja odnosno dobivanje suglasnosti ministarstva za zapošljavanje koje usporeno 
dolaze.  

Prorektor za financije prof. dr. sc. Davor Vašiček napomenuo je da se neutrošena 
sredstva projekata trebaju pretvoriti u rezervirana sredstva i to se može obrazložiti 
epidemiološkom situacijom.  

Sveučilište provodi financiranje projekata te je dekan čestitao kolegicama doc. dr. sc. 
Martini Mavrinac, dipl. psiholog, dr. sc. Marini Letica Crepulja, dr. med., dr. sc. Maji Gligora 
Marković, prof. matematike i informatika te izv. prof. dr. sc. Olgi Cvijanović Peloza, dr. med. 
za dobivene projekte za razvoj online kolegija na Sveučilištu u Rijeci. 
 
Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće o događanjima na pojedinim katedrama i klinikama: 
 

- Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. održao je dana 23. listopada 2020. godine, 
jednodnevni CERTAIN online tečaj za skrb o kritično oboljelim i ozlijeđenim 
pacijentima za djelatnike Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka u suradnji sa 
Klinikom Mayo na kojem je sudjelovalo 27 predavača iz nekoliko zemalja svijeta i 
54 polaznika. 

 
- Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. je u organizaciji Klinike za pedijatriju KBC 

Rijeke, Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog društva za 
perinatalnu medicinu održala dana 05. i 06. studenog 2020. godine webinar na 
temu „Hitna stanja u neonatologiji“ u čijem su organizacijskom odboru bili doc. dr. 
sc. Iva Bilić Čače i prim. mr. sc. Branimir Peter.  

 
Nastupna predavanja održali su: 
 

 05. studenog 2020. godine dr.sc. Igor Dubrović, dipl. sanit. ing. za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent 

 05. studenog 2020. godine dr. sc. Petra Šuljić, prof. za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje naslovne docentice 

 
Doktorat znanosti obranila je dana 13. listopada 2020. godine, Doris Dodig, dr. med. pod 

temom „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u detekciji akutnog 
infarkta mozga na dvoenergetskoj kompjutoriziranoj tomografiji“ pod mentorstvom prof. dr. 
sc. Damira Miletića, dr. med. i doc. dr. sc. Slavena Jurkovića, prof. matematike i fizike. 

Dekan je obavijestio vijeće o problemu nazočnosti na sjednicama te da je uočio da su 
neki članovi izostali na sve tri dosadašnje sjednice, odnosno nisu izvršili glasovanje. 
Napomenuo je da je potrebno ozbiljno shvati dužnost člana vijeća jer će se od sada 
kvartalno pratiti prisustvo i glasanje na sjednicama. 

 
Dekan je zatim najavio dane Medicinskog Fakulteta koji će se održati od 07. do 11. 

prosinca 2020. godine, nažalost zbog epidemiološke situacije to će biti puno skromnije nego 
inače. Većina događanja će se održati na Fakultetu bez veće najave te će većima biti 
održana virtualno. Podijeliti će se nagrade najboljim studentima te na taj način obilježiti dane 
Fakulteta.  



Promocija diplomiranih studenata medicine predviđena za prosinac biti će odgođena 
te će se održati  07. travanja 2021. godine na Svjetski dan zdravlja ako sve bude uredu sa 
epidemiološkom situacijom. Također će se u travnju na Korzu otvoriti izložba povodom 65. 
godina Medicinskog fakulteta. Na 20 panoa biti će predstavljena povijest Fakulteta te na 
tome već radi prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. sa svojim kolegama. 

 
Dekan je skrenuo pozornost na promjenu kriterija upisa, naime do sada je utjecaj 

općeg uspjeha iz srednjih škola imao veliku važnost pri upisu na naš Fakultet. Međutim, 
pokazalo se da to i nije baš dobro jer srednjoškolci iz manjih sredina dolaze sa visokim 
prosjekom ocjena koje nisu realne te se odlučilo smanjiti utjecaj prosjeka na 10%, kao što je 
to i na ostalim Fakultetima. Također se odlučilo dići obvezne predmete na maturi na razinu A 
te dati puni naglasak na rezultate sa mature kao uvjet za upis na Fakultet. 

 
Na prijedlog dekana da se u planu napredovanja, u lancu 6. Elvira Mustać, umjesto doc. 

dr. sc. Vjekoslava Tomučića, dr. med. koji je izabran u docent 01.11.2019. godine, pa s toga 
sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju još nije stekao uvjete za 
napredovanje u više znanstveno-nastavno zvanje, uvrsti doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, 
dr. med., Fakultetsko vijeće je sa 80 glasova za i 7 suzdržanih, donijelo: 

 
ODLUKU 

o izmjeni plana napredovanja u lancu 6. Elvira Mustać 
 

I. U planu napredovanja u lancu 6. Elvira Mustać, umjesto doc. dr. sc. Vjekoslava 
Tomulića, dr. med., uvrštava se doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med. 

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

 Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.  
 

Prodekan je izvijestio članove Vijeća o financijskom poslovanju za razdoblje od 
01.01.2020. do 31.10.2020. godine te je napomenuo da će svaki mjesec obavijestiti članove 
Vijeća o nastalim promjenama u financijskom poslovanju. Prezentacija financijskog izviješća 
čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
 Prodekan za kvalitetu – prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 

 
Prodekan je izvijestio članove Vijeća o formiranju Odbora za kvalitetu te o izboru doc. 

dr. Kristine Lah Tomulić, dr. med. za predsjednicu Odbora. 
Prodekan je podsjetio da je osnovana Koordinacija Medicinskog fakulteta u Rijeci 

vezano  za epidemiju Covid- 19 bolesti kojoj je prodekan Predsjednik te su svi djelatnici 
obaviješteni o tome mailom.  

Ponovljene su smjernice Rektorata od 3. studenog 2020. godine gdje apelirano na 
strogo pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera kao i na izbjegavanje okupljanja u 
zatvorenim prostorima više osoba. 
 

 Prodekanica za studij medicine na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju – 
izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 

 



Prodekanica je izvijestila članove vijeća da se izglasalsa kvota od 50 studenata za 
upis na I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2021./2022. godini za Medicinu na 
engleskom jeziku te da cijena pripremnog tečaja za razredbeni postupak iznosi 800 eura, a  
cijena troškova prijave i izvedbe razredbenog postupka iznosi 200 eura. Termini za provedbu 
prijavnih ispita biti će objavljeni slijedeći mjesec. Školarina za Integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku za akad. 2021./2022. godinu iznosi 
10.000,00 eura. 

Prodekanica je obavijestila članove vijeća da je ostvarena vrlo uspješna suradnja sa 
Grazom kroz Erasmus program te da smo u prethodnom mjesecu imali pregovore sa 
agencijama iz Velike Britanije, Dubaia te skandinavskih zemljama za regrutaciju studenata 
na naš studij Medicine na engleskom jeziku. Po prvi put se ostvarila suradnja sa Fakultetima 
u Njemačkoj gdje je naših 12 studenata sa 4. godine otišlo na vježbe iz interne medicine i 
dermatologije, neurologije. 

 
 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 

 
Prodekanica je izvijestila članove vijeća o upisima na Integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij Medicina u akademskoj 2020./2021. godini prema županijama: 
 

I. godina : upisan 131  student  
 
ŽUPANIJA BROJ 

STUDENATA 
I ZAGREBAČKA 4 
II KRAPINSKO-ZAGORSKA 3 
III SISAČKO-MOSLAVAČKA 4 
IV KARLOVAČKA 6 
V VARAŽDINSKA 7 
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 1 
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA 4 
VIII PRIMORSKO-GORANSKA 30 
IX LIČKO-SENJSKA 1 
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA - 
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA 2 
XII BRODSKO-POSAVSKA 3 
XIII ZADARSKA 8 
XIV OSJEČKO-BARANJSKA 8 
XV ŠIBENSKO-KNINSKA 2 
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA - 
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA 3 
XVIII ISTARSKA 4 
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA 3 
XX MEĐIMURSKA 4 
XXI GRAD ZAGREB 31 
STRANCI EU/nonEU 3(2/1) 
 
 
te o upisima u više godine studija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina u akademskoj 2020./2021. godini: 
 



Godina studija Broj 
studenta 

I 159 
II 145 
III 145 
IV 132 
V 127 
VI 89 
UKUPNO  797  
 

Ukupan broj upisanih studenata (studij Medicina, Medicina na engleskom jeziku,  
Sanitarno inženjerstvo) u akademskoj 2020./2021. godini je 1087 studenata . 
 

Prodekanica je napomenula da se na portalu nalazi Izviješće o radu nadležnog tima 
školske i sveučilišne medicine tijekom akademske godine 2019./2020. prim. Nataše Zubalj, 
dr. med. o sistematskim pregledima studenata. Iz izviješća je vidljivo da, bez obzira na 
situaciju, sistematski pregledi su uspješno provedeni, jedino je zamijećena anksioznost kod 
studenata uzrokovana situacijom sa Covidom-19. 
 

Vezano za nastavu prodekanica je napomenula da se nastava odvija uredno, jedan 
dio kolegija ide online a drugi dio uživo. Trenutno se radi po izvedenim planovima dok ne 
dobijemo drugačije upute. Do kraja mjeseca za studente koji će diplomirati u ovoj 
akademskoj godinu objaviti će se naputci za izradu diplomskog rada na našem portalu. 
Promjene će biti vezane uz podizanje diplomskih radova izravno na Dabar, bez cd-ova. Svi 
nastavnici koji žele predložiti teme za diplomske radove, za studente integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, mogu se javiti mailom doc. dr. 
sc. Tanji Ćelić, dr. med. ili prodekanici prof. dr. sc. Ivani Marić, dr. med., a prijedlozi će se 
objaviti na SharePoint portalu. 
 

 Prodekanica za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika – izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. 

 
Prodekanica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća o promijenjeni u uvjetima upisa 

na Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo te o uvođenje novog studija – 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika kao i predlaganje uvjeta upisa. Svi uvjeti se nalaze na 
Sharepoint portalu. 

U akademskoj godini 2020./2021. upisano je 28 studenata na Preddiplomski 
sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo. Od toga 50% iz Primorsko-goranske županije, a 
ostalo iz nekoliko drugih županija. U više godine Studija upisano je 65 studenata na 
Preddiplomski studij i 64 studenta na Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva.  

 
Mentori završnih i diplomskih radova na studijima Sanitarno inženjerstvo mogu 

predložiti teme za studente a detaljne upute o načinu i roku biti će objavljene do kraja 
mjeseca studenog. Svi nastavnici koji žele predložiti teme mogu se javiti izv. prof. dr. sc. 
Ivani Gobin, dipl. sanit. ing. ili prodekanici izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. 
ing. 

Od slijedeće akademske godine uvesti će se obavezna ponuda tema završnih i 
diplomskih radova od strane svih mentora na preddiplomskom i diplomskom studiju 
sanitarnog inženjerstva, a o tome će svi nastavnici biti pravovremeno obaviješteni.  



 
Prodekanica je obavijestila članove Vijeća da svi studenti na studijima Sanitarnog 

inženjerstva obavješteni su o postupku javljanja pri sumnji na zarazu korona virusom. 
Obavješteni su da se javljaju liječniku obiteljske i/ili sveučilišne medicine, epidemiologu i 
meni te o postupku stavljanja u samoizolaciju. Vrlo je važno da imamo transparentne 
podatke i da ne dolazi do širenja netočnih informacija, kako među nastavnicima tako i 
studentima.  

 
 Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost – prof. dr. sc. Marina Šantić, 

dipl. sanit. ing. 

Prodekanica je izvijestila članove Vijeća da je u zadnjih mjesec dana prihvaćen veliki 
broj projekata za financiranje, i to: 

 Projekt Hrvatske zaklade za znanost za izobrazbu novih doktora znanosti, voditelja 
prof. dr. sc. Bojana Polića, dr. med. 

 Projekt bilateralan Slovensko-Hrvatski, voditeljice izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi 
Jurišić, dipl. ing. preh. teh. 

 Projekt europskog fonda za regionalni razvoj voditelja doc. dr. sc. Berislava Lisnića i 
voditeljice doc. dr. sc. Vande Juranić Lisnić 

 od strane Sveučilišta multidisciplinarni projekti vezani uz epidemiju Covid-19 
voditeljice doc. dr. sc. Teodore Zaninović Jurjević, dr. med. i voditelja izv. prof. dr. sc. 
Dražena Lušić, dipl. sanit. ing. 

Od nacionalnih projekata, za koje su raspisani natječaji sa Sveučilišta u Rijeci, 
pokreće se projekt stimulativnih potpora i projekt za namjensko institucijsko financiranje 
internacionalizacije znanosti i umjetnosti. 

Prodekanica je izvijestila članove Vijeća da će se do kraja studenog 2020. godine 
objaviti rezultati natječaja za istraživačke projekte od strane Hrvatske zaklade za znanost.  

 
Od najava natječaja nacionalnog financiranja u planu su 3 nova natječaj Hrvatske 

zaklade za znanost, i to: natječaj koji će biti tematski vezan uz Covid-19, natječaj za 
zapošljavanja poslijedoktoranada koji bi trebao biti objavljen do kraja godine te natječaj za 
zapošljavanje doktoranada koji će biti siječnju 2021. godine, dok novi ciklus uspostavnih i 
istraživačkih projekata predviđeni su za proljeće 2021. godine. 

 
Što se tiče Znanstveno-istraživačke djelatnosti, dešava se problem vraćanja izvješća 

za napredovanje u znanstveno-nastavna zvanja sa Matičnog odbora Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje, zbog nepravilnog popunjavanja obrasca za prijavu i izvješća. Dvije su 
kritične točke u pisanju izvješća: dopunske aktivnosti npr. sudjelovanje na skupovima koje se 
moraju u izvješću potkrijepiti dokazom te usklađenost izvješća knjižnice sa opisnim 
izvješćem koji se obično ne podudaraju. 

Nakon izvješća prodekanice, na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće je sa 82 glasa za i 1 
suzdržan glas donijelo: 



     ODLUKU 

Temeljem odredbe članka 11. i 12. Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim mladim 
znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana 
utvrđuje visinu novčanog iznosa od 10.000,00 kn bruto ili u neto iznosu za nadoknadu 
troškova znanstvenog usavršavanja u zemlji ili inozemstvu.   

 
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 vijeća da su u  
mjesecu listopadu student pozvani na volontiranje u covid-19 call centru u organizaciji 
Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilišta u Rijeci i zbora Sveučilišta u Rijeci  
te studentskog zbora. Prijavilo se preko 120 studenata, od čega gotovo svi mahom studenti 
našeg fakulteta. Volontira se u smjenama, studenti se javljaju na telefon i odgovaraju na 
pitanja građana, za što su ranije educirani od strane prof. dr. sc. Ive Sorte-Bilajac Turine, dr. 
med. 

Nadalje, zbor je predložio program studentskih aktivnosti za dane fakulteta, koji je 
usvojen. Udruga FOSS na svojoj drugoj sjednici promijenila je statut čime se točnije 
definiraju vrste članstva udruge, odgovornosti i obveze, te je promijenjen vizualni identitet 
udruge. Pokreće se novi projekt imena FOSScast – podcast emisije FOSS-a, čiji će prvi gost 
biti dekan izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., što je također dio programa dana 
fakulteta, te se također započinje sa edukacijom mjerenja tlaka i šećera za dane fakulteta.   

 
Udruga CroMSIC organizirala je cijepljenja protiv gripe i HPV-a, predavanje s 

udrugom Hepatos na temu "Rak jetre - tihi ubojica", panel raspravu na temu raka dojke i 
konferenciju Noola te je pokrenuta akcija "Priče s ulice". 

Ponovno je pokrenut projekt KosaRi, pogled u sebe i The Talk te je završen prvi krug 
natječaj za razmjenu studenata. 
 
 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o dopuni člana Povjerenstava za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

I. Imenuje se prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. za člana Povjerenstva za izbor 
nastavnika, znanstvenika i suradnika Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
II. Mandat člana Povjerenstva traje do 30. rujna 2023. godine 

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
 
 



Ad. 6.  
ODLUKA 

 o dopuni člana Povjerenstava za izborne predmete Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

I. Imenuje se prof. dr. sc. Gordana Zamolo, dr. med. za člana Povjerenstva za izborne 
predmete Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
II. Mandat člana Povjerenstva traje do 30. rujna 2023. godine 

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 7.  

ODLUKA 
 o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina  
 

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

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 8.  

ODLUKA  
o upisima u akademsku 2021./2022. godinu  

 
a) Uvjeti upisa studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2021./2022. 

godini preko NISpVu sustava studenata 

 
 
Studijski 
program 

 
*Pred 
uvjet 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – A razina 
 
 

 
IZBORNI 
PREDMETI 
(BIO + KEM + FIZ) 
 
 
Sva 3 predmeta se 
obvezno moraju 
polagati 

 
UKUPNI  
PRAG 

Integrirani 
preddiplomski i 
diplomski 
sveučilišni studij 
MEDICINA 
 

 
DA 

 
10% 

 
0% + 0% +0% 

 
30% + 30% + 30% 

 
40% 



 
*Preduvjet: Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom 
srednjoškolskog obrazovanja 
 

 
Studijski 
program 

 
*Pred 
uvjet 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – B razina 
 
 

 
IZBORNI 
PREDMETI 
(BIO + KEM + FIZ) 
 
 
Sva 3 predmeta se 
obvezno moraju 
polagati 

 
UKUPNI  
PRAG 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
SANITARNO 
INŽENJERSTVO 

 
DA* 

 
10% 

 
5% + 5% +5% 

 
25% + 25% + 25% 

 
40 % 

 
*Preduvjet: Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom 
srednjoškolskog obrazovanja 
 
 

 
Studijski 
program 

 
Pred 
uvjet 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – B razina 
 
 

 
IZBORNI 
PREDMETI 
(KEMIJA, 
BIOLOGIJA, 
FIZIKA) 
 
Kemija se obvezno 
polaže 

 
UKUPNI  
PRAG 

Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

 
DA 

 
25% 

 
15% + 20% +20% 

20% KEMIJA 
FIZIKA ILI 

BIOLOGIJA** 

 
40% 

 
*Završena četverogodišnja srednja škola; Prilikom upisa kandidat je dužan dostaviti dokaz o 
zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku 
medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci; Priložena 
medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i 
razlikovanje boja. 
**Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu 
se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednuje se s 20%. 
 
Odluka je usvojena sa 6 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

b) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 
2021./2022. godini preko NISpVu sustava: 

 
Studij Državljani RH/EU Strani državljani (izvan EU) 

 
MEDICINA 125 5 

 
SANITARNO 30 3 



INŽENJERSTVO 
(preddiplomski) 

Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika (MLD) 

27 
 

3 

Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 

c) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2021./2022. 
godini izvan NISpVu sustava: 

 
Studij  Državljani RH/EU Strani državljani (izvan EU) 

 
SANITARNO 

INŽENJERSTVO 
(diplomski) 

30 3 

 
 

Studij  Kvota  
 

MEDICINA  
(studij na engleskom jeziku) 

50 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 9.  

ODLUKA 
 o visini školarine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju Medicina na engleskom jeziku 
 

Školarina za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na 
engleskom jeziku za akad. 2021./2022. godinu iznosi 10.000,00 eura.  

Navedeni iznos uključuje integrirane troškove (trošak studija, edukaciju i certificiranje iz 
hrvatskog jezika).  

Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 

Ad. 10.  
ODLUKA 

 o visini ostalih troškova 
 
Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiju Medicina na engleskom jeziku za 
akad. 2021./2022. godinu ostali troškovi: pripremni tečaj za razredbeni postupak, troškovi 
prijave i izvedbe razredbenog postupka iznose kako slijedi: 
 

-  cijena pripremnog tečaja za razredbeni postupak iznosi 800 eura  
 
-  cijena troškova prijave i izvedbe razredbenog postupka iznosi 200 eura.  

 



Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 11. I.  

Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o rezultatima elektronskog glasovanja 
i to od 137 člana koji su glasali, 64 za (47%), 60 suzdržano (44%) i 13 protiv (9%) te time nije 
dobivena natpolovična većina članova koji su pristupili glasovanju da bi odluka bila donesena 
stoga nije donesena odluka: 
 

I. Izv. prof. dr. sc. GORDANA STARČEVIĆ-KLASAN, dr. med., izabire se za 
predstojnicu Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 

II. Prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr. med., razrješuje se funkcije predstojnice 
Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
 
Ad. 11. II.  

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ce) 

  
Prof. dr. sc. MARIJA KAŠTELAN, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) 

Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 

Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2020.       

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 11. III.  

ODLUKA  
o izboru voditelja/ice 

  
Doc. dr. sc. NINA PEREZA, dr. med., izabire se za voditeljicu Centra za genetičku 

edukaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.       

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
 
Ad. 11. IV.  

ODLUKA  
 

I.   Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce) 
        



a) Katedre za internu medicinu 
b) Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu 

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

Fakulteta, s danom 16. studeni 2020. 
 
III.  Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od objave. 
 
IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno 

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

 
V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 11. V.  

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 redoviti profesor u 

trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. 
med. 

Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i 
biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Siniša Volarević, dr. med., prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Batinić, 
dr. med. 

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines 
Brajac, dr. med., prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, 
dr. med. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko 
Manestar, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo 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. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

f) 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. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. 
med. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, 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 određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Saša Ostojić, dr. med., doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Nada Starčević 
Čizmarević, dipl. sanit. ing. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



Ad. 11. VI.  
ODLUKA  

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

a) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Lare Batičić, dipl. san. ing., u  
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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, s punim radnim vremenom. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. 
ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i prof. dr. sc. Karmela Barišić, dipl. 
ing. med. biochem. 

 
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. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
b) 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Srećka Severinskog, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, 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, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Veselin Škrabić, dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
c) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ksenije Baždarić, dipl. psiholog-
prof., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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, s punim radnim vremenom. 



II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. 
ing. med. biochem., doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog – prof. i prof. dr. sc. Ana 
Marušić, 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 11. VII.  

ODLUKA  

o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i 

na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na 
Katedri za neurokirurgiju 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. prosinca 2020.     

Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
b) 

Izv. prof. dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ortopedija, na Katedri za ortopdeiju i fizikalna medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

c) 

Izv. prof. dr. sc. HARRY GRBAS, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     



Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

d) 
Izv. prof. dr. sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. VIII.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
NIKA HLAČA, 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 dermatovenerologija, na 
Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina, iz 
razloga što ima bolji prosjek ocjena studija i ukupno više bodova propisanih u Tablici 
bodovanja za prvi izbor suradnika. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
b) 

JELENA ŠIMIĆ, dr. med., MARIJA TROSKOT DIJAN, dr. med. i mr. sc. IVANA 
SMOLJAN, dr. med., izabiru se za suradnicu u suradničkom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu asistentica, 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, u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

Odluka je usvojena sa 5 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. IX.  

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

zvanje, po raspisanom natječaju 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
doc. dr. sc. Antonije Balenović, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša 



znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke  medicinske znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor nasl. doc. dr. sc. Antonije 
Balenović, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11. X.  

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

znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
doc. dr. sc. Miroslava Župčića, dr. med., za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – viši 
znanstveni suradnik, 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 prijevremeni izbor nasl. doc. dr. 
sc. Miroslava Župčića, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana i 2 glasa protiv. 
 
Ad. 11. XI.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Ksenije Baždarić, dipl. psiholog-prof., 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. Ksenije 
Baždarić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.   
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



 
Ad. 11. XII.  

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

Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Nikole Ivaniša, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik 
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. Nikole Ivaniša, 
dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 1 glasa protiv. 
 
Ad. 11. XIII.  

ODLUKA 
 o provođenju postupka prijevremenog izbora u znanstveno zvanje po osobnom 

zahtjevu i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

a) izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za otorinolaringologiju, za 
prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med., 

prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 12.  
 
Temeljem članka 17. stavka 4. i članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
(KLASA:003-05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016. godine, 
KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018. godine, 
KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od  6. listopada 2020.) Fakultetsko 
vijeće, na prijedlog Povjerenstva za  izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika, na sjednici 
održanoj 10. studenog 2020. godine, donijelo je 
 
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I UVJETIMA ZA IZBOR ČELNIKA 

UNUTARNJIH USTROJBENIH  JEDINICA 
 

Članak 1. 



U Pravilniku o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih  jedinica 
(KLASA:003-05/16-02/04, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 20. rujna 2016.godine), u članku 4. 
dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„U slučaju da u ustrojbenoj jedinici za koju se obavlja izbor nema nastavnika u znanstveno 
nastavnom zvanju koji se mogu imenovati u stručno povjerenstvo, umjesto člana iz 
ustrojbene jedinice za koju se obavlja izbor član se imenuje iz drugih ustrojbenih jedinica 
Fakulteta.“ 
 

Članak 2. 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih  
jedinica stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 13.  

ODLUKA 
 o donošenju  Plana  zapošljavanja,  napredovanja i  ostalih  kadrovskih  promjena za 

2021. godinu 
 

I. Prihvaća se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. 
godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
III. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu 

Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Sveučilištu u Rijeci. 
 
Odluka je usvojena sa 6 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 14. I.   

ODLUKA 
 o promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog 

rada studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/378, 
UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 13. listopada 2020. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

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

naslovom: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim molekularnim 
podtipovima karcinoma dojke“ pristupnice Alme Starčević, dr. med. u sastavu: 

1. doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
2. doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Manuela Avirović, dr. med.“ 



Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14. II.  

ODLUKA 
 o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

I. Utvrđuje se da Denis Juraga, mag. sanit. ing., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava uvjete za 
pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u 
javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, 
samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne 
dobi“ pristupnika Denisa Jurage, mag. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian, dipl. psih.-prof.  
3. doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 14. III.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Konstrukcija i validacija upitnika za 
procjenu razine tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi u institucijskoj skrbi” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane 
Crnković, mag. physioth.  

 



II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. 
 

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

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Relativna hipoglikemija uzrokovana 
virusnom infekcijom potiče urođeni anti-virusni imunosni odgovor“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ante Benića, mag. 
biol. mol.  

 
II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 

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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Fosfatidil-inozitol 3-fosfatne 
membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Marine 
Marcelić, mag. pharm. inv.  

 
II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 

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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



d) 
I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost prenatalnog 

ekspozoma elementima u tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica 
namirnicama morskog podrijetla s veličinom malog mozga novorođenčeta i 
psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivone Močenić, dr. med.  

 
II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 

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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 14. IV.  

ODLUKA 
 o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 
a) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Citotoksični mehanizmi 
posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“ 
pristupnice Marijane Vičić, dr. med.   

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

 
1. prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 
4. izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med. 
5. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 
 

IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 



b) 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Lokalni upalni odgovor 

kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u 
liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 
pristupnika Matije Sošića, dr. med.   

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

 
1. izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med.  
4. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 
 

IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 14. V.  

ODLUKA  
o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Utjecaj 
javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne 
dobi u gradu Rijeci: inovacija – model zdravoga starenja“ pristupnice Sanje Ožić, dipl. 
iur, univ. mag. sanit. publ. 

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

 
1. izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike 
3. doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
4. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. 
5. doc. dr. sc. Vanja Ivković, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 
 

IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 



Ad. 14. VI.  
ODLUKA 

 o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 
2020. godini 

 
I. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 2020. 

godini. 
 

II. Za članove Povjerenstva imenuju se: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., član 
3. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., član 
4. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., član 
5. izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., član 

 
III. Ovlasti i djelokrug rada Povjerenstva utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli nagrada 

najboljim mladim znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-06/15-
02/273, URBROJ: 2170-24-01-15-2, od 15. rujna 2015. godine). 

 
IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 

 
Ad. 14. VII.  

ODLUKA  
o održavanju obrana tema i doktorskih radova 

 
I. Obrane tema i doktorskih radova će se održavati uz strogo poštivanje svih 

epidemioloških mjera, sukladno preporukama Kriznog stožera Republike Hrvatske, 
Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci i imenovane 
Koordinacije Medicinskog fakulteta u Rijeci vezano za epidemiju COVID-19 bolesti. 

 
II. Obrane tema i doktorskih radova će se organizirati fizički uz mogućnost da jedan član 

imenovanog povjerenstva, temeljem podnesenog zahtjeva Povjerenstvu za 
znanstvenoistraživačku djelatnost, prisustvuje obrani online, putem Microsoft Teams 
platforme, a sve u skladu epidemiološkom situacijom vezano za epidemiju bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 15.  
ODLUKA 

 o imenovanju voditelja poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija i Vijeća doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 

zdravstvo  
 

I. Imenuju se voditelji poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija koji se provode u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: 
 

Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. 
bioteh. 

Voditeljica studija “Biomedicina” 

Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. Voditeljica studija “Javno zdravstvo” 
Doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. Voditelj studija “Klinička medicina” 
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. Voditelj studija “Dentalna medicina” 
Izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, mag. sanit, 
ing. 

Voditeljica studija “Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo” 

 
II. Osniva se Vijeće doktorske škole u sastavu: 

 

Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit, ing. 
Prodekanica za znanstvenoistraživačku 
djelatnost 

Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. 
bioteh. 

Voditeljica studija “Biomedicina” 

Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. Voditeljica studija “Javno zdravstvo” 
Doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.  Voditelj studija “Klinička medicina” 
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. Voditelj studija “Dentalna medicina” 
Izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, mag. sanit. 
ing. 

Voditeljica studija “Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo” 

Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 
Predsjednica Povjerenstva za 
znanstvenoistraživačku djelatnost (ZID) 

Mia Krapić, mag. biotech. in med. 
Dva predstavnika doktoranada  

Josip Aničić, dr. med. 

Mamaja Jančić, dipl. oec. 
Rukovoditeljica Službe za znanost i 
poslijediplomske studije 

 
III. Imenovani će poslove obavljati do 30. rujna 2023. godine. 

 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
V. Ovom Odlukom, stavlja se van snage Odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta 

u Rijeci KLASA: 003-06/19-02/228, URBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 11. lipnja 2019. 
godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 1 glas protiv. 
 



Ad. 16.  
ODLUKA 

 o imenovanju suradnika izbornog kolegija na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Biomedicina u okviru Doktorske škole 

 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Koštani morfogenetski proteini“, voditeljice prof. dr. sc. Sanje Zoričić Cvek, 
dr. med. za suradnicu na kolegiju imenuje se izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, 
dr. med.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 17. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 17. I.  

ODLUKA 
 o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije u 

akademskoj 2020./2021. godini 
 

a) Opća interna medicina 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Opća interna 
medicina u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

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

 za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za 
tri semestra) 

 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 
semestra). 
 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

b) Kardiologija 
 

I Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologija u 
tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

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

 
- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za tri 

semestra) 
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 

semestra). 
 



III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na     mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

c) Gastroenterologija 
I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij 

Gastroenterologija u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

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

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za tri  
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 
semestra). 

 
III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 

stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 

d) Endokrinologija i dijabetologija  
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij 
Endokrinologija i dijabetologija u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

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

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za tri 
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 
semestra). 
 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

e) Internistička onkologija  
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Internistička 
onkologija u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

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

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za tri 
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 
semestra). 
 



III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 

f) Pulmologija  
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Pulmologija u 
tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

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

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za tri 
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za tri 
semestra). 
 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje 
NATJEČAJ 

za upis na poslijediplomske specijalističke studije 
 

1) Opća interna medicina – 12 polaznika 
2) Kardiologija – 20 polaznika 
3) Gastroenterologija – 12 polaznika 
4) Endokrinologija i dijabetologija – 12 polaznika 
5) Internistička onkologija – 12 polaznika 
6) Pulmologija – 15 polaznika  

 
Poslijediplomski specijalistički studij se organizira za doktore medicine koji su specijalisti ili 
specijalizanti.  

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti: 
1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a nalazi se na mrežnim stranicama 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o 

priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  
3. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu  
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika  
5. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
6. prosjek ocjena završenog studija  
7. dokaz o državljanstvu. 



Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi: 
- za hrvatske državljane i državljane članica EU: 12.000,00 kn  
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn. 

 
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske koji su stekli inozemnu diplomu, 
obvezni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
pri Sveučilištu u Rijeci. 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za 
poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.  
Rok za podnošenje prijava je 30. studenog 2020. godine. 
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, tel: 051/651-161 i 051/651-281. 
 
Ad. 17.II.  

ODLUKA 
o izuzimanju od mentorstva  na Doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko 

inženjerstvo 
 

I. Prof. dr sc. Tomislav Rukavina, dr. med. se na vlastiti zahtjev razrješuje dužnosti 
mentora polaznici doktorskog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Ankici 
Šubat-Stilinović, dr. med. 
 

II. Ankica Šubat-Stilinović, dr. med. je u roku od dva mjeseca obvezna pronaći novog 
mentora. 
 

Odluka je usvojena sa 6 suzdržana glasa. 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

Dekan 
 

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


