
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/01 
URBROJ: 2170-24-01-22-2/TT 
Rijeka, 18. siječnja 2022. 
 

Z A P I S N I K 
 
 
IV. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane elektroničkim putem od 14. siječnja 2022. godine do 18. siječnja 2022. godine te 
putem internetske platforme MS Teams 18. siječnja 2022. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  138 člana Vijeća od ukupno 158 člana. 
Prisutno na sjednici:    129 članova Vijeća od ukupno 158 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, 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, Nataša Cikuša, dipl. iur., 
Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Tea Tijanić, dipl. oec.   

 
     D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 07. prosinca 

2021. godine te zapisnika III. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
09. prosinca do 14. prosinca 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 imenovanju članova Povjerenstva za diplomski ispit na 
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za 
studente koji su akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu studija  
 

6. Donošenje odluke o usvajanju Politike zaštite osobnih podataka Medicinskog 
fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu  
 

7. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Medicinskog 
fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu  
 

8. Na temelju članka 63. stavak 6. alineja 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13, 101/14, 60/15, 131/07, 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 donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
 

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

9. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za kirurgiju 
 

b) Katedre za dječju kirurgiju 
 

9. II. Donošenje odluke o postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 
 

a) Katedre za neurorehabilitaciju. 
 
9. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 07. prosinca 2021. 
godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23. prosinca 2021. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
 

 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 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. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 12. listopada 2021. 
godine te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 02. studenog 2021. godine i 28. 
prosinca 2021. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

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

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu 
medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 



C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
 

D) 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 docent, znanstveno  
područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na 
Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  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 Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
   

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

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

 
a) jedan suradnik 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 Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  



 
d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
9. IV. 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 – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med.- znanstvena savjetnica u trajnom  
                     zvanju) 
 

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 otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 

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 oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 

d) 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 socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Darko Roviš, prof. socijalni pedagog - znanstveni suradnik) 
 
9. V. 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 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. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Duška Petranović, 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.) 

 
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 citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologija Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, 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 oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med.) 
 

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 oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.) 

      
9. VI. Donošenje odluke o neispunjavanju uvjeta za reizbor 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 docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Đordano Bačić, dr. med.) 
 
9.VII. 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 redoviti profesor, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med. – znanstvena savjetnica) 
 
9. 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 neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnik: Valentino Rački, dr. med.) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: Roberta Marković, dr. med.) 
 
9. IX. Donošenje prijedloga 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 asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za medicinsku inforamtiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem.) 
 

b) 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.  
(pristupnica: Tina Žagar, dr. med.) 
 

c) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnice: Maja Novak-Stroligo, dr. med., Tamara Mišljenović Vučerić, dr. med. i Zvjezdana  
                    Alpeza-Dunato, dr. med.) 
 

d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnice: Ana Lesac Brizić, dr. med. i Tamara Fable, dr. med.) 
 
9. X. 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. Luka Traven, dipl. ing., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 



9.XI. 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) doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol., za znanstveno zvanje – viša znanstvena  

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

b) dr. sc. Silvana Petretić Majnarić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
9. XII. 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) dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu asistentica, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
9. XIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

-  suradniku/ci u suradničkom zvanju asistentica 
 
a) Jasna Nekić, dr. med. – na Katedri za nuklearnu medicinu 

 
b) Bojana Čulev, dr. med. dent. – na Zavodu za anatomiju  
 

 
- suradniku/ci u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 

 
c) Lidija Šimić, dipl. sanit. ing. – na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i 

kliničku kemiju 
 
d) Andrea Kresović, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
e) Domagoj Mičetić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
f) Alojzije Lacković, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
g) Filip Blažić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
h) Frano Marinelli, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
i) Petra Šverko Zinaić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu  
 



j) Ivana Jurinčić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu 
i intenzivnu medicinu  

 
k) Marko Milošević, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu  
 
l) Erika Šuper-Petrinjac, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, 

reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu  
 

m) Ana Pičuljan, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
n) Marinka Otočan, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu (prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
 

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

 
10.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ivona Viduka, mag. biotech. in med.: „Citopatogeni učinci citomegalovirusne infekcije i 

identifikacija membranskih organela uključenih u sklapanje viriona” 
 

b) Adelmo Šegota, dr. med.: „Predskazujući biljezi pojedinih skupina spondiloartritisa” 
 

10.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Iva Žuža, dr. med.: „Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u 

bolesnika s transplantiranim bubregom” 
 
b) Marina Perković, dr. med.: „Vrijednost frakcije izdahnutog dušikovog oksida i interleukina 

13 u identifikaciji bolesnika s preklapanjem astme i kronične opstruktivne plućne bolesti” 
 

10.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 

 
a) Ema Saltović, dr. med. dent.: „Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim 

očitovanjima upalnih bolesti crijeva” 
 
b) Marija Šimunović Erpušina, dr. med. dent.: „Kvaliteta života djeteta prije i nakon sanacije 

zuba u općoj anesteziji” 
 

10.IV. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 



a) Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm.: „Učinak plinovitog ozona na višestruko 
otporne mikroorganizme u bolničkoj sredini” 

 
10.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Nikola Matejčić, dr. med.: „Učinci primjene novog farmakološkog protokola artroskopije 

ramenog zgloba u sjedećem položaju bolesnika“ 
 

10.VI. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim 

epitelnim lezijama sluznice usne šupljine“ 
 

10.VII. Donošenje odluke o promjeni naslova metode u okviru obveznog kolegija 
„Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“ 

 
a) Metoda 18. Ispitivanje čimbenika virulencije bakterija:  ispitivanje adhezije bakterija 

na staničnoj kulturi, sinergistički antibakterijski učinak  tvari, sposobnost stvaranja 
biofilma, sposobnost tvari da inhibiraju stvaranje biofilma 
 

10.VIII. Donošenje odluke o imenovanju suradnika na izbornim kolegijima studija 
Biomedicina 

 
a) Kolegij „Visokopatogeni mikroorganizmi“, voditeljice prof. dr. sc. Marina Šantić i 

prof. dr. sc. Alemka Markotić 
 
10.IX. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja i imenovanje komentora 
na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 
a) Darian Volarić, dr. med.  

 
10.X. Donošenje odluke o imenovanju komentora na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm.  

 
10.XI. Donošenje odluke o izmjeni odluke o mogućnosti pisanja doktorske disertacije 
na engleskom jeziku 
 
10.XII. Donošenje odluke o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata 
na Doktorskoj školi 

 
a) Prvi kongres doktoranada biomedicine i zdravstva „Znanost i mi“ 

 
 
 
 



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

11. I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom Dermalni fileri u estetskoj medicini lica autora dr. sc. Željka 
Rotima – prilog na SharePoint portalu 
 
12. R a z n o 
 

  
 
Ad. 1.  
 Utvrđuje se da je usvojen zapisnik Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 07. 
prosinca 2021. godine te zapisnik III. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 
prosinca do 14. prosinca 2021. godine.  
 
Zapisnici su usvojeni uz 1 suzdržan glas. 
 
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 
da je 21. prosinca 2021. godine održan Stručno znanstveni simpozij „Cijepljenje djece i mladih 
protiv Covid-19 – zaštita od bolesti i posljedica, protuepidemijski, psihološki i društveni 
doprinos“ u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Medicinskim fakultetom i 
Kliničkim bolničkim centrom. Simpozij je održan na platformi Hrvatske liječničke komore. 
 
 Dekan je čestitao izv. prof. dr. sc. Marku Zeliću, dr. med. na izboru za pročelnika 
Katedre za kirurgiju te doc. dr. sc. Ani Bosak Veršić. dr. med. na izboru za prvu pročelnicu 
Katedre za dječju kirurgiju. 
 
 Dekan je, zatim, izvijestio članove Fakultetskog vijeća o aktivnostima na Fakultetu, i to: 

 da se nastavlja rad na samoanalizi u sklopu akreditacije koja je najavljena za travanj 
2022. godine, 

 počela je implementacija INP aplikacije te je uočeno da je potrebna revizija INP 
sadržaja 

 knjižica kliničkih vještina studenata više neće biti u papirnatom obliku već također u 
sklopu INP aplikacije 

 potrebno će biti izmijeniti kriterije upisa u višu godinu 
 od studenata je došla opaska da bi ispite trebalo održati u ispitnom tjednu 
 pročelnici Katedri/Zavoda dobiti će na mail tablicu za redovito godišnje izvješće o radu 

Katedre/Zavoda za 2021/2022. godinu koju je potrebno ispuniti  
 

Dekan je napomenuo da je otvorena javna rasprava na novom SharePoint portalu o 
Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja iz područja biomedicine 
i zdravstva do 31. siječnja 2022. godine. Nakon tog datuma sastati će se radna skupina i 
uprava Fakulteta te analizirati pristigle komentare te izraditi konačni prijedlog uprave. 
Glasovanje za Pravilnik će biti na sjednici Fakultetskog vijeća u ožujku ili travnju. 

Razlog za pokretanje javne rasprave na temu Pravilnika je uvjet rektorskog zbora. U 
Pravilniku je naglasak na nastavu odnosno minimalni broj sati nastave prije izbora u 



znanstveno-nastavno zvanje, poticanje znanstvene izvrsnosti kao npr. uključivanje projekata, 
mentoriranje doktoranada, isticanje kvalitetnih radova i sl. te uravnoteženje uvjeta za kliničare 
i pretkliničare. 

 
Od ostalih događanja na Fakultetu, dekan je izvijestio slijedeće: 

 objavljen je poziv za Prvi kongres doktoranada biomedicine i zdravstva „Znanost i mi“ 
koji će se održati od 19. - 20. svibnja 2022. godine, 

 proveden je natječaj za izbor naslovnih nastavnika OB Požega, Čakovec i Šibenik, 
 13.siječnja 2022. godine objavljen je otvoreni natječaj postupka javne nabave male 

vrijednosti za predmet nabave, kao npr. dugoročni najam službenih motornih vozila za 
potrebe Fakulteta 
 

 Dekan je, zatim, najavio da će nadalje u svom mandatnom razdoblju u 2022. godini, 
napraviti iskorak u postavljanju novih temelja u unapređenju kvalitete nastave, odnosno vratiti 
Medicinski fakultet u Rijeci na ponovno čelno mjesto u edukaciji liječnika kao regionalnog 
središta obrazovanja s bogatom tradicijom i povijesti. Najvažniji ciljevi su kontinuirano 
podizanje kvalitete te pronalaženje i isticanje komparativne prednosti Fakulteta u odnosu na 
slične ustanove. Misija je pružanje vrhunske medicinske edukacije zdravstvenim 
profesionalcima s težištem na savladavanju praktičnih vještina kao prepoznatljivim znakom 
našeg Fakulteta. U planu je akreditacija i pokretanje novog praktičnog programa cjeloživotnog 
učenja za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija te sveobuhvatne platforme koja obuhvaća 
novi sustav edukacije i cjeloživotnog praćenja napretka naših nastavnika kao medicinskih 
edukatora. Buduća voditeljica programa cjeloživotnog učenja će biti doc. dr. sc. Nina Pereza, 
dr. med. Predstojeće aktivnosti biti će:  

 uspostavljanje međunarodne suradnje s prestižnim američkim sveučilištem, 

 sastanci s budućim suradnicima u programu, pročelnicima i djelatnicima katedri, 
 akreditacija i uspostavljanje programa cjeloživotnog učenja. 

 
Doktorat znanosti obranila je: 

 22. prosinca 2021. godine - Renata Vidaković sa temom „Kvaliteta života osoba s 
dentofacijalnim deformitetima“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Špalja, dr. med. 
dent. 

 
Nastupno predavanje održali su: 

 20. prosinca 2021. godine – dr. sc. Darko Roviš, prof. socijalni pedagog za izboru 
znanstveno-nastavno zvanje docent 

 11. siječnja 2022. godine – dr. sc. Marina Babić Čač, dipl. ing. biologije za izboru 
znanstveno-nastavno zvanje docentice 

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

 21. prosinca 2021. prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju  

 21. prosinca 2021. izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. – znanstvena 
savjetnica izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica  

 21. prosinca 2021. izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. – znanstvena 
savjetnica izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica  

 21. prosinca 2021. izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med. – znanstvena savjetnica 
izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica  



 21. prosinca 2021. izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. – znanstvena 
savjetnica izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica  

 21. prosinca 2021. izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. – znanstvena savjetnica 
izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica  

 Sveučilište u Rijeci je sklopilo ugovor sa Courserom – međunarodna agencija koja sa 
najboljim Sveučilištima u svijetu vrši edukaciju u različitim područjima te mogućnost 
stjecanja licenci, ovo je nova prilika za studente sve ostale zaposlenike Fakulteta da 
se dodatno obrazuju, prijava za dobivanje licence je do 22. siječnja 2022. godine 

 otvoren je natječaj za osmišljavanje vizualnog identiteta Doktorske škole UNIRI – 
nagrada je 5.000,00 kuna   

 donesena je Odluka Senata o dodjeli stipendija za izvrsnost u 2021./2022. godini 
 donesena je Odluka o dodjeli Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku 

godinu 2020. – dobitnicu su: za biomedicinske i prirodne znanosti izv. prof. dr. sc. 
Sandra Peternel, dr. med. te za Društvene i humanističke znanosti izv. prof. dr. sc. 
Marko Medved, mag. theol. 

 Zavod za histologiju i embriologiju dobio je UNIRI CLASS A2 projekt koji će se iskoristiti 
za unapređenje nastavnog procesa, odnosno kupnju digitalne ploče. 
 

Dekan je za kraj čestitao dobitnicima Državne nagrade za znanost, a to su sa Medicinskog 
fakulteta u Rijeci: 

 prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med nagrađen je Godišnjom nagradom za životno djelo, 
 doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. nagrađena je Godišnjom nagradom za popularizaciju 

i promidžbu znanosti, u području biomedicine i zdravstva, 
 dr. sc. Inga Kavazović, mag. istraživanja i razvoja lijekova, nagrađena je Godišnjom 

nagradom za znanstvene novake, u području biomedicine i zdravstva. 
 
 Nakon izlaganja, Dekan je prepustio riječ tajnici Fakulteta, Nadiji Surać, dipl. iur., koja 
je predstavila promjene koje su uvedene u Dopuni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, a 
odnose se na dopunu djelatnosti Fakulteta odnosno na uspostavu web shop-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 rok za prijavu tema diplomskih radova do 28. siječnja 2022. godine te je zamolila 
nastavnike koji su mentori da o tome vode brigu. 
 Prodekanica je mailom obavijestila Katedre/Zavode da se izjasne o potrebi uređaja za 
skeniranje papirnatih ispita te se do sada javilo osam Katedri. Također, pročelnici Katedri su 
dobili na mail tablicu sa odobrenim demostratorima te je Prodekanica zamolila da se te kvote 
ne prekoračuju, a ukoliko se iskaže potreba za više demonstratora, Prodekanica je zamolila 
da se za iduću godinu podesi broj sati. Prodekanica je zamolila za suradnju prilikom 
prikupljanja podataka za ishode učenja studijskih programa, a za potrebe samoanalize. 
 

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

 



 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. zahvalila svim 
nastavnicima koji su dostavili ishode učenja studijskih programa za studij Sanitarno 
inženjerstvo, a za potrebe samoanalize te zamolila sve one koji još nisu da dostave tražene 
podatke. 
 

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

 Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog 
vijeća o situaciji sa Covid-19 virusom, naime u proteklom mjesecu imali smo 2 pozitivna 
nastavnika i 10 pozitivnih studenata što je povoljan rezultat. 
 

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. zahvalila se također na svim 
dostavljenim tablicama iz područja znanstvenoistraživačkog rada, a za potrebe samoanalize.  
 Prodekanica je nadalje izvijestila članove Fakultetskog vijeća o odobrenim projektima, 
a to su: 

 projekt prof. dr. sc. Bojana Polića, dr. med. UNIRI CLASSA 2 „Digitalizacija praktične 
nastave iz kolegija Histologija i embriologija za studente Studija medicine“ u vrijednosti 
od 10.000 kn, 

 ERASMUS+ projekt doc. dr. sc. Marine Letice Crepulje, dr. med. „Trauma-informed 
public services“, ukupna tražena vrijednost 275.060,00 €, od čega za MEDRI 27.560,00 
€, 

 projekt prof. dr. sc. Renate Jurišić Grubešić, mag. pharm. UNIRI CLASSA 3 „Razvoj 
modela stručnog osposobljavanja studenata farmacije” u vrijednosti 123.000,00 kn 

 
 Očekuje se da će novi ugovori (3. godina provedbe) biti sklopljeni do 31. siječnja 2022. 
godine. 
 
 Otvoren je veliki broja natječaja. Popis otvorenih natječaja nalazi se na web stranicama 
Fakulteta. Od strane Hrvatske zaklade za znanost otvoreni su natječaji za bilateralne projekte 
sa Švicarskom i Slovenijom, i to: 

 Švicarska - datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022. Rok za prijavu: 1. travnja 
2022. do 17:00 sati (CET) zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a prijava hrvatskog 
istraživača do 4. travnja 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav  
Istraživačko područje: sva znanstvena područja  
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u 
znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa Švicarskim partnerom 
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa, Projektni 
prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih 
prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje. Trajanje financiranja projekta: do 
4 godine  
Okvirni početak projekta na ranije studeni 2022. godine 

 Slovenija: 
 Datum raspisivanja natječaja:12. siječnja 2022. Rok za prijavu: 28. veljače 2022. do 13 
 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 4.ožujka 2022. do 12:00 sati 
 (CET) u EPP sustav  
 Istraživačko područje: sva znanstvena područja  



 Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u 
 znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa slovenskim 
 partnerom Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka 
 grupa. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih 
 podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje. 
 Trajanje financiranja projekta:3 godine.  
 Okvirni početak projekta: listopad 2022. 
 
 Prodekanica se osvrnula na Doktorsku školu te je izvijestila da će se I. javna 
prezentacija rezultata istraživanja za generaciju 2020./2021. održati od 31. siječnja do 10. 
veljače 2022. godine te je zamolila sve mentore i komentore da na vrijeme predaju izvješća za 
doktorande i da pripreme doktorande za javnu prezentaciju rezultata istraživanja. 
  
 Nakon izlaganja prof. dr. sc. Marine Šantić, dipl. sanit. ing. za raspravu se javio prof. 
dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 
 Na kraju izvješća, Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. osvrnuo se na 
komentare  prof. dr. sc. Nede Smiljan-Severinski, dr. med. koje je podigla na novim stranicama 
SharePoint portala.   
 
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 udruga CroMSIC održala humanitarnu akciju Be someone's Santa putem koje je 
poklonjeno 60 poklona za djecu i sudjelovalo 280 studenata volontera.  
 Završen je 2. krug natjecanja za studentske razmjene. Projekt Božićna čajanka odradio 
je 3 interaktivna webinara.  
 Održan je MedSkills na kojem je sudjelovalo 40 studenata, održano je 8 radionica i 2 
predavanja. Udruga FOSS je kroz projekt Teddy Bear Hostipal uručila poklone djeci iz udruge 
„Moje mjesto pod suncem“, a projekt Čiste ručice održao je radionicu u Gradskoj knjižnici 
Rijeka. U tijeku je natječaj SZSUR-a za dodjelu financija, u kojem se već tradicionalno očekuju 
najuspješniji projekti na Sveučilištu. Na Unisport ligi ekipe SOSS-a osvojile su 1.mjesto u 
muškoj košarci i 3.mjesto u muškom rukometu.  

 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o imenovanju članova Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za studente koji su 
akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu studija 

 
I. Imenuju se članovi Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za studente koji su 
akademskoj 2021./2022. godini upisali 6. godinu studija: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. – predsjednik 
2. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 

 
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 



Ad. 6.  
ODLUKA  

o usvajanju Politike zaštite osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
I. Usvaja se Politika zaštite osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
II. Odluka stupa na snagu osam (8) dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 

Ad. 7.  
ODLUKA  

o usvajanju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

I. Usvaja se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Odluka stupa na snagu osam (8) dan nakon dana donošenja. 
 

Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 8. 
Na temelju članka 63. stavak 6. alineja 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13, 101/14, 60/15, 131/07, 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 donosi 
 

O D L U K U 
o izmjeni Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
I. 

 
U Statutu 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.) djelatnosti 
Fakulteta taksativno su navedene u  članku 9. stavak 2. kako slijedi:  
 
„Djelatnosti Fakulteta su: 

 Ustroj i izvedba sveučilišnih studija: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski 
i diplomski te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) i poslijediplomski specijalistički 
studij,  

 Ustroj i izvedba kratkih i preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija, 

 stalno provođenje znanstvenog i stručnog rada iz više znanstvenih i stručnih polja,  
 ustrojavanje i provođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja 

zdravstvenih radnika radi praćenja novih stručnih i znanstvenih dostignuća, 
 ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, izvođenje programa 

koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u studijskim programima, 



 ustrojavanje i provođenje stručnog rada i stručnih usluga iz djelatnosti visokostručnih 
ustrojbenih jedinica ili zavoda (laboratorijska dijagnostika, tehničko ispitivanje i analiza 
– mjerenje u vezi s čistoćom vode, analiza mogućeg zagađivanja otpadnih voda, ostale 
stručne usluge) te sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite, 

 istraživačko - razvojne usluge, knjižnična, izdavačka i informatičko-računarska 
djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada, 

 ustrojavanje i provođenje domaćih i međunarodnih tečajeva radi proširivanja znanja 
studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih osoba 

 prodaja udžbenika i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti, 
 administrativno - uslužne djelatnosti za potrebe fakulteta, 

 sudska vještačenja iz znanstvenog i stručnog područja biomedicine i zdravstva, 
 organiziranje znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova, 
 obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave i to: 

 Obiteljska medicina 
 Medicina rada i sporta 
 Školska medicina 

 Medicinska mikrobiologija s parazitologijom 
 Sudska medicina 
 Javno zdravstvo 
 Epidemiologija 
 Zdravstvena ekologija 
 Medicinska genetika 
 Medicinsko – laboratorijska djelatnost 
 Radiološko – tehnološka djelatnost 
 Davanje stručnih mišljenja i vještačenja 
 Patologija (patohistološka i molekularna dijagnostika) 

 suradnja s visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim institutima u zemlji i 
inozemstvu.“ 

 
U Statutu 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.) članak 9. 
stavak 3. glasi: 
 
„Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Fakultet može obavljati i druge djelatnosti ako 
služe 
unapređenju registriranih djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih, kadrovskih kapaciteta 
i opreme te ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz registrirane djelatnosti.“ 
 

II. 
 

Ovom Odlukom mijenja se članak 9. stavak 2. Statuta na slijedeći način: 
 
(1) Alineja 5.  
umjesto  

- „ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, izvođenje programa 
koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u studijskim programima“ 



sada glasi: 
- „ustrojavanje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja, 

izvođenje programa koji se ne smatraju studijem te programa razlikovnih obveza u 
studijskim programima,“ 

 
(2) Alineja 7. 
umjesto 

- „istraživačko - razvojne usluge, knjižnična, izdavačka i informatičko-računarska 
djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,“ 

sada glasi: 
 „istraživačko razvojne usluge, knjižnična, nakladnička i izdavačka djelatnost te 

djelatnost skriptarnice za potrebe nastave, znanstvenog, istraživačkog i 
stručnog rada,“. 

 
(3) Alineja 9. 
umjesto 

- „prodaja udžbenika i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti“ 

sada glasi: 
 „Prodaja udžbenika i ostalih tiskovnih materijala potrebnih za obavljanje 

djelatnosti Fakulteta“ 

 
(4) U članku 9. stavak 2. iza alineje 14. dodaju se nove alineje: 
 

 informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i istraživačkog rada i drugih 
aktivnosti Fakulteta 

 sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite, 
 prodaja promotivnih materijala za potrebe promidžbe Fakulteta 
 prodaja vlastitih izdanja i proizvoda putem interneta  
 izrada ekspertiza i stručnih mišljenja te konzultantske usluge iz znanstvenog i stručnog 

područja biomedicine i zdravstva u suradnji s gospodarstvom i zdravstvenim 
ustanovama 

 lektoriranje medicinskih publikacija 
 tiskarska djelatnost  
 prevoditeljske djelatnosti 
 umnožavanje snimljenih zapisa  
 kupnja i prodaja robe. 

III. 
 
Ovom Odlukom mijenja se članak 9. stavak 3. Statuta na način da isti sada glasi: 
 
„Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Fakultet može obavljati i druge djelatnosti bez 
upisa u sudski registar u manjem opsegu ako služe unapređenju registriranih djelatnosti i 
pridonose iskorištenju prostornih, kadrovskih kapaciteta i opreme, a posebno ustrojavanju i 
izvođenju programa stalnog usavršavanja iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. “ 
 



IV. 
 
Ova odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 9.   K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 9. I.  

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ce)     

a)  
Izv. prof. dr. sc. MARKO ZELIĆ, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre 

za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.         

Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Doc. dr. sc. ANA BOSAK VERŠIĆ, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu)  
Katedre za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.         

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 9. II.  

ODLUKA  
o postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 

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

 
a) Katedre za neurorehabilitaciju 

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

stranicama Fakulteta, s danom 24. siječnja 2022. godine.  
  

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, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici 
su dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata 
(sve navedeno i na CD-u ili USB stick-u kao word doc.). 

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

 
 
 



Ad. 9. III.  
ODLUKA  

o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika i suradnika, te imenuju članovi Stručnog  
povjerenstva kako slijedi: 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 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. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir Sapunar, 
dr. med. 
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: prof. 
dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Jelena Tomac, 
dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, 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, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Siniša Volarević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i doc. dr. sc. Slađana 
Bursać, dipl. sanit. ing. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Gordana Blagojević 
Zagorac, dr. med. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Maja Abram, dr. med., doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Marija 
Tonkić, dr. med. 



 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i doc. dr. sc. 
Tanja Ćelić, dr. med. 
 

e) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na 
Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  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 Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
   
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Srećko Valić, izv. prof. dr. sc. Duško Čakara i prof. dr. sc. Viktor Pilepić. 
 

f) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka 
Pavičić Baldani, dr. med.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.  

 
g) jedan suradnik 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 Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu prof. dr. 
sc. Toni Valković, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i doc. dr. sc. Duška 
Petranović, dr. med. 
 

h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  
 



i) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  
 

j) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med.  
 
Ad. 9. IV.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

a) 
Prof. dr. sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ ERŽEN, dr. med., znanstvena savjetnica u 

trajnom zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovita profesorica 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 – 10 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

b) 
Doc. dr. sc. MARKO VELEPIČ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
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 nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022. 
 
c) 

Doc. dr. sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, 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 oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 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. veljače 2022. 

 
d) 

Dr. sc. DARKO ROVIŠ, prof. socijalni pedagog, znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022. 

 
Ad. 9. V.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

a) 
Doc. dr. sc. DUŠKA PETRANOVIĆ, 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 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. veljače 2022.         

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
b) 

Izv. prof. dr. sc. MIRJANA GRAOVAC, 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 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
c) 

Prof. dr. sc. ESTER PERNJAK-PUGEL, dr. med., reizabire se u znastveno-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, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2022.         

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 



d) 
Doc. dr. sc. GORAN PELČIĆ, 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 oftalmologija, na Katedri za 
oftalmologiju 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 14. veljače 2022.         

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
e) 

Prof. dr. sc. KARMEN LONČAREK, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 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 uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 9. VI.  

ODLUKA  
o neispunjavanju uvjeta za reizbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

 
a) 

Doc. dr. sc. ĐORDANO BAČIĆ, dr. med., ne 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, iz razloga što nije priložio potvrdu o provednom 
institucijskom istraživanju kvalitete svog nastavnog rada (ocjenu studentske ankete).   

 
Postupak reizbora ponavlja se nakon 2 (dvije) godine, od donošenja ove odluke. 

 
Odluka je usvojena uz 7 suzdržanih glasova. 
 
Ad. 9.VII.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Prof. dr. sc. ANDREA CVITKOVIĆ ROIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire 

se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 



Ad. 9. VIII.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje  
a) 

VALENTINO RAČKI, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za 
neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, do 03. lipnja 2026. godine, do kada je obvezan steći akademski 
stupanj doktora znanosti.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.  
 
b) 

ROBERTA MARKOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, 
na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2022.  
 
Ad. 9. IX.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
VESNA ŠUPAK SMOLČIĆ, mag. med. biochem., izabire se za suradnicu u 

suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na 
Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijec, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) 

TINA ŽAGAR, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijec, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
c) 

MAJA NOVAK STROLIGO, dr. med., TAMARA MIŠLJENOVIĆ VUČERIĆ, dr. med., 
i ZVJEZDANA ALPEZA-DUNATO, dr. med., izabiru se za suradnice u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 



medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju 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. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
d) 

ANA LESAC BRIZIĆ, dr. med. i TAMARA FABLE, dr. med., izabiru se za suradnicu 
u suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, 
na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Ad. 9. X.  
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 izv. 

prof. dr. sc. Luke Travena, dipl. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, 
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 izv. prof. dr. sc. Luke 
Travena, dipl. ing., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.  
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 9. XI.  

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 doc. dr. 
sc. Tamare Gulić, dr. med., 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. Tamare Gulić, 



dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Silvane Petretić Majnarić, 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. Silvane Petretić 
Majnarić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 9. XII.  

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

zahtjevu 
 

a) dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., suradnica u suradničkom 
zvanju i na radnom mjestu asistentica, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. kristina Pilipović, dr. 
med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić,dr. med. i izv. prof. dr .sc. Dubravka Švob Štrac, dr. 
med. 
 
Ad. 9. XIII.  

ODLUKA  
o imenovanju mentora  

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

 
- Jasna Nekić, dr. med. (mentorica izv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med.) 
- Bojana Čulev, dr. med. dent. ( mentorica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.) 

 
b) suradniku/ci u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 

 
- Lidija Šimić, dipl. sanit. ing. (mentor prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. 

biochem.) 
- Andrea Kresović, dr. med. ( mentor izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.) 
- Domagoj Mičetić, dr. med. ( mentor izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.) 
- Alojzije Lacković, dr. med. ( mentor izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.) 
- Filip Blažić, dr. med. ( mentor izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.) 



- Frano Marinelli, dr. med. ( mentorica izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. 
med.) 

- Petra Šverko Zinaić, dr. med. ( mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
- Ivana Jurinčić, dr. med. ( mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
- Marko Milošević, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
- Erika Šuper-Petrinjac, dr. med. ( mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
- Ana Pičuljan, dr. med. ( mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
- Marinka Otočan, dr. med. ( mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
 

Ad. 10. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 

Ad. 10.I.  
ODLUKA 

 o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 

a) 
I. Utvrđuje se da Ivona Viduka, mag. biotech. in med., studentica Poslijediplomskog 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Citopatogeni učinci citomegalovirusne infekcije i identifikacija 
membranskih organela uključenih u sklapanje viriona” pristupnice Ivone Viduka, 
mag. biotech. in med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić, dipl. ing. biol. 
2. dr. sc. Igor Veber, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
3. doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. mol. bioteh. 

 
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 Adelmo Šegota, 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: „Predskazujući biljezi pojedinih skupina spondiloartritisa” pristupnika 
Adelma Šegote, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, 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”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
Ad. 10. II. 

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Iva Žuža, dr. med., studentica 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: „Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u 
bolesnika s transplantiranim bubregom” pristupnice Ive Žuža, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, 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 Marina Perković, dr. med., studentica 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: „Vrijednost frakcije izdahnutog dušikovog oksida i interleukina 13 u 
identifikaciji bolesnika s preklapanjem astme i kronične opstruktivne plućne bolesti” 
pristupnice Marine Perković, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Lada Rumora, mag. med. biochem. 
3. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, 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”.  

 
Ad. 10. III. 

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Dentalna medicina 
 

a) 
I. Utvrđuje se da Ema Saltović, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 

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



II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim očitovanjima 
upalnih bolesti crijeva” pristupnice Eme Saltović, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr. med. dent. 
2. doc. dr. sc. Danica Vidović Juras, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Goran Poropat, 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 Marija Šimunović Erpušina, dr. med. dent., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Kvaliteta života djeteta prije i nakon sanacije zuba u općoj anesteziji” 
pristupnice Marije Šimunović Erpušina, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent. 
2. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Ana Kaštelan, 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”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 10. IV.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

I. Utvrđuje se da Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm., studentica 
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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Učinak plinovitog ozona na višestruko otporne mikroorganizme u 
bolničkoj sredini” pristupnice Kaće Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm., u 
sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, 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”.  

 
Ad. 10. V.  

ODLUKA 
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Učinci primjene novog 
farmakološkog protokola artroskopije ramenog zgloba u sjedećem položaju 
bolesnika” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Nikole Matejčića, dr. med. 
 



II. Za mentora se imenuje nasl. doc. dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med., a za komentoricu 
prof. dr. sc. Lana Ružić, 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. 10. VI. 

ODLUKA 
 o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Izražaj 
metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice 
usne šupljine“ pristupnice Ane Zulijani, dr. med. dent. 
 

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

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

III. 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. 
 
Ad. 10. VII.  

ODLUKA  
o promjeni naslova metode u okviru obveznog kolegija „Primjena istraživačkih metoda 

u znanstvenom radu“ 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
izv. prof. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. 
med. koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo mijenja se naziv metoda 18. „Ispitivanje čimbenika virulencije bakterija:  
ispitivanje adhezije bakterija na staničnoj kulturi, sinergistički antibakterijski učinak  
tvari, sposobnost stvaranja biofilma, sposobnost tvari da inhibiraju stvaranje biofilma“ 
tako da sada glasi „Funkcionalna svojstva bakterija“. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 



Ad. 10. VIII. 
ODLUKA  

o imenovanju suradnika na izbornim kolegijima studija Biomedicina 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju „Visokopatogeni mikroorganizmi“, voditeljica prof. dr. sc. Marine Šantić, dipl. 
sanit. ing. i prof. dr. sc. Alemke Markotić, dr. med. uz dosadašnjeg suradnika, za nove 
suradnice na kolegiju imenuju se doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. i dr. sc. 
Valentina Marečić, mag. sanit. ing. 

 
Ad. 10. IX.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja i imenovanje komentora na Poslijediplomskom 

sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava se promjena okvirne teme istraživanja za Darijana Volarića, dr. med. polaznika 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. Odobrava se nova 
okvirna tema istraživanja pod naslovom “Cijeljenje kritičnog defekta kalvarije štakora 
nakon primjene pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti“. 

 
II. Uz dosadašnju mentoricu prof. dr. sc. Gordanu Žauhar, prof. fizike i kemije za komentoricu 

se imenuje prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med.  
 

Ad. 10. X.  
ODLUKA  

o imenovanju komentora na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
 
I. Odobrava se imenovanje komentora Kaći Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm. 

polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina 
i zdravstvo.  
 

II. Na okvirnoj temi istraživanja pod naslovom „Učinak plinovitog ozona na višestruko otporne 
mikroorganizme u bolničkoj sredini”, uz dosadašnju mentoricu izv. prof. dr. sc. Ivanu 
Gobin, dipl. sanit. ing. za komentoricu se imenuje doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 10. XI.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke o mogućnosti pisanja doktorske disertacije na engleskom jeziku 

 
I. Studentima doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci omogućava se provedba 

cjelokupne procedure izrade doktorske disertacije, od prijave teme doktorske disertacije 
do obrane doktorske disertacije, na hrvatskom i na engleskom jeziku. 



 
II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mogućnosti pisanja doktorske 

disertacije na engleskom jeziku KLASA: 003-06/12-02/280, UBROJ: 2170-24-01-12-1 od 
22. svibnja 2012. godine. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 10. XII.  

ODLUKA  
o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata na Doktorskoj školi 

 
I. Prvi kongres doktoranada biomedicine i zdravstva „Znanost i mi“ u organizaciji 

doktoranada Medicinskog fakulteta u Rijeci verificira se kao obvezna izborna aktivnost u 
funkciji doktorata na Doktorskoj školi iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  

 
II. Usmena prezentacija rezultata rada na kongresu se boduje u vrijednosti od 3 ECTS boda, 

a poster prezentacija rezultata rada na kongresu se boduje u vrijednosti od 2 ECTS boda.  
 

III. Sudjelovanje na kongresu 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.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 11.   I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
Ad. 11. I.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu  

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod naslovom 

Dermalni fileri u estetskoj medicini lica autora dr. sc. Željka Rotima. 
 

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

 
Ad. 12. R a z n o 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 

 
DEKAN 

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

 
   


