
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/11 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 09. veljače 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
IX. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 04. veljače do 09. veljače 2021. godine te putem internetske 
platforme MS Teams 09. veljače 2021. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  124 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 
Prisutno na sjednici:    109 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 
 
Ostali prisutni: Ljiljana Miljković Lovrin, dipl. iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i 
opće poslove, Nataša Cikuša, dipl. iur., tajnica fakulteta, Aleksandar Đukić, dipl. oec., 
rukovoditelj Službe za financijsko-računovodstvene poslove, Mamaja Jančić, dipl. oec., 
rukovoditeljica Službe za znanost i poslijediplomske studije,  Bojan Hrvatin, informatičar, Tea 
Tijanić, dipl. oec.   
 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika VII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 15. 

prosinca do 19. siječnja 2021. godine te zapisnika VIII. elektroničke sjednice održane 
od 29. siječnja do 03. veljače 2021.  
 

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. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina  

 
6. Dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju Sanitarno inženjerstvo  
 
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za diplomski ispit 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 
8. Donošenje odluke o promjena člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje 

prethodnog učenja Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
9. Donošenje odluke o izboru voditelja Studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika 

Medicinskog fakulteta u Rijeci  



10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o reorganizaciji 5. i 6. godine 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

11. Donošenje odluke o plaćanju školarine na Integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  

 
12. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
12. I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

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

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

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 neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 09. prosinca 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 31. prosinca 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 farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 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, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
 

C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva  
znanosti i obrazovanja, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

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



poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  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 kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
 

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 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. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

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

E) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 30. rujna 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. studenog 2020. 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 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. 
 
12. II. Donošenje odluke o izmjeni prvog i trećeg člana Stručnog povjerenstva, u 
podtočci e) odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/03, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 19. 
siječnja 2021.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog  
povjerenstva KLASA:003-06/21-02/03, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 19. siječnja 
2021., za izbor jednog suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 



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, na određeno vrijeme 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, imenovano je stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko 
Orešković, dr. med.   
 
12. III. Donošenje odluke o izmjeni drugog člana Stručnog povjerenstva, u podtočci a) 
odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/03, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 19. 
siječnja 2021.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog  
povjerenstva KLASA:003-06/21-02/03, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 19. siječnja 
2021., za izbor jednog nastavnika 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, s 
nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno, imenovano je stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i akademik Željko 
Reiner, dr. med. 
 
12. 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 temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i 
imunologija, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Natalia Kučić, 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 

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 interna medicina, na Katedri za internu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 



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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 
12. 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 
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 – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med.) 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana 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 temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i 
embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. biotechn.) 
 
 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Jasna Grković, dr. med.) 
 
 e) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Franjo Lovasić, dr. med.) 
 
12. VI. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

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



(pristupnik: dr. sc. Karlo Houra, dr. med. – znanstveni savjetnik) 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana urologija, na Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Antun Gršković, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana urologija, na Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Juraj Ahel, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 

e) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Tomislav Mađarević, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 

f) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
(pristupnice: dr. sc. Maja Bohač, dr. med. – znanstvena suradnica i dr. s. Nataša Drača, dr.  
                     med. – znanstvena suradnica) 
 
12. VII. 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 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.  
(pristupnica: Ivana Budisavljević, dr. med.) 
 
12. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 



interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Luka Bastiančić, dr. med. i Tihomir Bradić, dr. med.) 
 

b) 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. 
(pristupnica: Dina Miletić Rigo, dr. med.) 
 
12. 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. prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
12. X. 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) izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Sergej Nadalin, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

c) nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

d) doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med., za znanstveno zvanje – viša znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

e) dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

f) dr. sc. Anita Barišić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
12. XI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Matija Sošić, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom mjestu  



asistent, na Katedri za neurologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
12. XII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Natalija Vuletić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

b) Kristina Belak, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

c) Magdalena Pezić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

d) Alenka Višnić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

e) Tea Mladenić, mag. biotech. in med. – na Zavodu za medicinsku biologiju i 
genetiku  

 
f) Marica Lidia Mačkić, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju  

 
g) Filip Tudor, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju  

 
h) Matej Maršić, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju  

 
i) Ilinko Vrebac, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju  

 
j) Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med. – na Katedri za dermatovenerologiju  

 
k) Lea Skorup Ćutić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
l) Ana Antonić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu 

 
m) Ervin Avdović, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

 
n) Petra Bulić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  

  
12. XIII. Donošenje odluke o promjeni mentora suradniku u suradničkom zvanju asistent 

a) Jelena Ivandić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , umjesto prof. 
dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  

 
b) Natalija Vuletić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , umjesto prof. 

dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  
 

c) Ines Kristofić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , umjesto prof. 
dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  
 

d) Milena Gašparović Krpina, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , 
umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  
 



e) Mr. sc. Davor Zoričić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , umjesto 
prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  
 

f) Mirela Markanović-Mišan, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju, 
umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  

 
g) Tomislav Perkov, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju , umjesto prof. 

dr. sc. Hermana Hallera, dr. med.  
 
12.XIV. Donošenje odluke o radu naslovnih nastavnika i suradnika  
 
 
13. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
13.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marko Šustić, dr. med.: “Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim 

citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ” 
 

b) Carmen Rožmanić, mag. biol. exp.: „Stanice NK u patogenezi kongenitalne infekcije 
citomegalovirusom“ 
 

c) Nika Gržeta, mag. bioteh. in med.: “Učinci jednozidnih ugljikovih nanocjevčica na 
astrocite izložene in vitro traumatskoj ozljedi” 

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

 
a) Lovro Tkalčić, dr. med.: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti tankog 

crijeva pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)” 
 

b) Marina Protuđer, dr. med.: „Utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na pojavu 
seksualnih disfunkcija u veterana Domovinskog rata” 

 
c) Mia Krapić, mag. biotech. in med.: „Interactions between the adipose tissue and the 

immune system in the context of infection” 
 

d) Alma Starčević, dr. med.: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u surogatima 
molekularnih podtipova karcinoma dojke” 

 
13.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
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” 

 



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

 
a) Andrija Lesar, dipl. sanit. ing.: „Mehanizam djelovanja amfipatskog kationskog porfirina 

TMPyP3-C17H35 na legionele“ 
 
 
14. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
14.I. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Kardiologija 

 
14.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija 

 
14.III. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Gastroenterologija 

 
14.IV. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Internistička onkologija 
 
14.V. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Pulmologija 

 
14.VI. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Opća interna medicina 
 
 
15. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   

 
15.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedloga za objavu 
sveučilišnog udžbenika pod naslovom Handbook of Anesthesiology, Reanimatology and 
Intensive Care Medicine for students of medicine and dental medicine  

 
 

16. R a z n o 
 

 
 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik VII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 15. 
prosinca do 19. siječnja 2021. godine te zapisnik VIII. elektroničke sjednice održane od 29. 
siječnja do 03. veljače 2021. godine usvojen da 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 2.   I z v j e š ć e   d e k a n a  
 

Dekan je otvorio sjednicu Fakultetskog vijeća obavijesti da će se slijedeća sjednica 
održati u Predavaonici br. 1 sa odabranih 30-tak članova Fakultetskog vijeća na način da 
prisustvuju predstavnici svih grupa Fakultetskog vijeća. 



Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o usvojenom Pravilniku o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta koji je oglašen na 
oglasnoj ploči Fakulteta te objavljen na web stranicama Fakulteta, a koji će stupiti na snagu sa 
13. veljače 2021. godine. 

U nastavku je Dekan obavijestio članove Fakultetskog vijeća da će na SPP-u nakon 
vijeća biti podignut Mini proračun Katedri koji je napravljen temeljem ukupnog nastavnog 
opterećenja koje su dostavile Katedre. Također je napomenuo da je potrebno ažurno unositi 
opterećenja po nastavniku u Mozvag te dostavljati izviješća Katedri jer će to biti osnova ne 
samo za formiranje mini proračuna, već i za kadrovsku politiku i zapošljavanje.  

U suradnji Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina 
i Katedre za medicinsku informatiku održali su se do sada brojni tečajevi o upoznavanju sa 
radom u Merlinu. Slijedeći tečaj je „Osnove rada u sustavu Merlin“, a sve u svrhu toga da 
Merlin uskoro postane osnovni alat za nastavu, a prestanak korištenja SPP-a u svrhu nastave. 

 
Dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća da je potrebno napraviti Izvješće 

Katedri za akademsku 2019./2020. godinu te za akademsku 2020./2021. godinu sa podacima 
vezanim za nastavu, odnosno ukupnim brojem kolegija koji se izvode na katedri i nositeljima 
kolegija te sve vezano za znanost, odnosno popis objavljenih radova, sudjelovanje na 
kongresima i projektima itd., a sve radi boljeg praćenja rada pročelnika i djelatnika Katedri. 
Izvješća je potrebno dostaviti u Uredu dekana. Također se uvodi i Izvješće o radu naslovnih 
nastavnika/suradnika koje će biti potrebno dostaviti na kraju akademske 2020./2021. godine. 

 
Dekan se zahvalio na izvješćima predsjednika Povjerenstava te apelira na one koji još 

nisu dostavili iste da ih dostave kako bi se pratio rad Povjerenstava. Također je zamolio za 
suradnju oko zaposleničkih kartica te napomenuo da je potrebno obavezno dostaviti fotografiju 
jer će ta kartica služiti za otvaranje ulazne rampe Fakulteta i za mrežne printere. 

U tijeku su radovi na sanaciji zgrade dekanata, radi se samo o osvježavanju 
unutrašnjosti zgrade.  

Spremno je godišnje izvješće za energetsku obnovu glavne zgrade te je Dekan 
napomenuo da se obrati pažnja na termostate te da se ne podešavaju na 30°C. 

 
Od događanja na 49. sjednici Senata Dekan je izvijestio o : 

 izboru za rektora Sveučilišta u Rijeci – verificirana je kandidatura sadašnje rektorice 
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija koja je ujedno i jedini kandidat. Krajem veljače 
rektorica će predstaviti svoj program. 

 potvrđen je izbor prof. dr. sc. Damira Kovačevića, dr. med. u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora 

 Povjerenstvo za online učenje na Sveučilištu u Rijeci traži poboljšanje sustava za 
provođenje ispita odnosno uvođenje nekih novih aplikacija. Safe exam unutar sustava 
Merlin i exam.net onemogućavaju pretraživanje interneta na računalu tijekom pisanja 
ispita. 

 predstavljen je i usvojen Okvira za procjenu i razvoj e-kolegija : - nastavnici mogu sami 
procijeniti kvalitetu svoje online nastave; - nastavnici koji tek kreću u izradu e-kolegija 
mogu dobiti okvirno što sve treba biti u tom e-kolegiju kako bi bila zadovoljena pojedina 
razina kvalitete 

 nastavno na kadrovske probleme bilo je govora o dobivanju suglasnosti za 
zapošljavanje za 2020. godinu. Odobreno je 74% suglasnosti, 14% je odbijeno a u 
tijeku je 15% suglasnosti, međutim i tih 15% ulazi u naš limit za 2021. godinu. 



 Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu još 
nije usvojen.  

 
Na 49. sjednici Senata donesene su slijedeće odluke: 
 

 Odluka o osnivanju Fonda za pružanje pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz 
područja pogođenih potresima 

 Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći studentima iz područja 
pogođenih potresima 

 Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studije i troškovima 
upisnine studentima iz područja pogođenim potresima 

 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci 

 
U tematskom dijelu sjednice Senata predstavljena je Strategija Sveučilišta u Rijeci za 

razdoblje 2021.-2025., a pod nazivom Europsko Sveučilište budućnosti. 
 

 Dekan je pred kraj izlaganja spomenuo događaj koji je bitan za sadašnjost i budućnost 
Riječke medicine, naime 31. siječnja 2021. godine obilježeno je 50 godina od prve 
transplatacije bubrega u Rijeci i ovom dijelu Europe. Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija i primarijus Željko Plazonić, državni tajnik Ministarstva zdravstva RH i predsjednik 
Upravnog vijeća riječkog KBC-a, otkrili su spomen ploču na Klinici za urologiju KBC-a Rijeka. 
 
Nastupna predavanja održali su : 
 

 21. siječnja 2021. godine – dr. sc. Biserka Pigac, dr. med. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovne docentice 

 27. siječnja 2021. godine – dr. sc. Juraj Ahel, dr. med. za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje naslovni docent 

 27. siječnja 2021. godine – dr. sc. Antun Gršković, dr. med. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docenti 

 
Doktorat znanosti obranio je: 
 

 29. siječnja 2021. godine – Blažen Marijić, dr. med. sa temom „Nuklearni izražaj 
receptora epidermalnog faktora rasta u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana“ pod 
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tamare Braut, dr. med. i doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, de. 
med.  

 
Dekan je izvijestio članove vijeća o prijelazu tri nastavnika sa Odjela za teologiju Katoličkog 

bogoslovnog fakulteta u Rijeci na Katedru za društvene i humanističke znanosti u medicini i 
to; izv. prof. dr. sc. Marko Medved, povjesničar medicine, doc. dr. sc. Franjo Mijatović, bioetičar 
i doc. dr. sc. Saša Horvat, neurofilozof sa svim svojim pripadajućim koeficijentima uz potrebnu 
suglasnost Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci te Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
Odobren je patent prof. dr. sc. Stipana Jonjića, dr. med. za  PVR (poliovirus receptor, još 

poznat kao CD155) i moguću upotrebu monoklonskih protutijela na ovaj protein u modulaciji 
imunog odgovora. 



 
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 izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. izvijestio je članove Fakultetskog 
vijeća da će svoja buduća financijska izvješća o poslovanju Fakulteta iznositi kvartalno. 

Prodekan je u nastavku izvijestio o određivanju mini proračuna Katedri koji je nastao 
zbrojem ukupnih kontakt sati unesenih na SPP-u koji se pomnožio sa 4,00 kune, izuzetak su 
neke Katedre koje imaju nešto veće troškove vezane za nastavu. Mini proračuna 
Katedri/Zavoda/Službi biti će objavljen na SPP-u. 
 

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

Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
o diplomskim radovima za studente koji su u akademskoj 2020./2021. godini upisali 6. godinu 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina te naglasila da je 29. 
siječnja 2021. godine završena prijava tema diplomskih radova. Prodekanica prof. dr. sc. Ivana 
Marić, dr. med. i  voditeljica studija doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. pregledati će sve 
prijavljene teme do 19. veljače 2021. godine te popis odobrenih tema objaviti na SharePoint 
Portalu. 

Prodekanica je obavijestila mentore da je poželjno što prije pristupiti upisu u ISVU 
sustav koji nije jednostavan te da se upute nalaze na SharePoint Portalu. Potrebno je to učiniti 
do 01. lipnja 2021. godine.  

Rok za dostavu svih dokumenata i obrazaca za diplomski rad je 01. srpnja 2021. 
godine, a diplomski ispit je 16. srpnja 2021. godine. 

Prodekanica je izvijestila članove Vijeća da još nije stigla preporuka za izvođenje 
nastave u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine, ali je pretpostavka da će se 
nastava i dalje izvoditi putem hibridnog modela izvođenja nastave. Potrebno je osigurati 
studentima dostupnost građe u digitalnom obliku za stjecanje predviđenih ishoda učenja. 

Objavu rezultata ispita, međuispita i kolokvija putem Merlina potrebno je objaviti putem 
ID broja studenta, a prijave izmjena u nastavnim planovima kolegija potrebno je prijaviti tijekom 
ožujka i travnja jer je do 30. svibnja 2021. godine potrebno predati izvješće Sveučilištu o 
izmjenama do 20% ECTS bodova studijskog programa.  

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

dipl. sanit. ing. 

Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća o novim informacijama vezano za projekte. Na Sveučilištu je usvojena 
odluka da se u tekućoj kalendarskoj godini omogućuje fleksibilno korištenje 
sredstava  Sveučilišnih potpora, odnosno da će se prenamjena predviđenih sredstava 
odobravati bez dodatne papirologije. Druga informacija je da se natječaj „Horizon 2020“ sada 
zove „Horizon Europe“ i u travnju 2021. godine izaći će novi natječaj.  
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja u veljači 2021. godine otvorilo je javni poziv za 
financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti. 
 
 Na web stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen je natječaj za namjensko financiranje 
zajedničke istraživačke infrastrukture i sudjelovanje u znanstvenim kolaboracijama koje 



pomiču međunarodnu vidljivost i internacionalizaciju na Sveučilištu u Rijeci. Natječajem se 
namjenski raspodjeljuje iznos od 200.000,00 kuna (20.000,00 kuna po prijavi) na financiranje 
odnosno sufinanciranje troškova zajedničke istraživačke infrastrukture (primjerice softverskih 
paketa koje će koristiti više znanstvenika s različitih sastavnica Sveučilišta) i/ili sudjelovanje u 
međunarodnim znanstvenim kolaboracijama.  
 
 Nadalje, Prodekanica je izvijestila članove vijeća o novostima vezanim za Doktorsku 
školu. Upisana je druga generacija doktoranada u studijske programe unutar Doktorske škole 
tako da je ideja Vijeća Doktorske škole da se održi Vijeće godišta, kao što se to održava za 
preddiplomsku i diplomsku nastavu, gdje bi se mogao definirati raspored i izvedbene nastavne 
planove radi lakšeg praćenja održavanja nastave. Napravljen je i hodogram aktivnosti 
programa Doktorske škole koji je poslan doktorandima i mentorima na e-mail. 
 U prosincu 2020. godine izašao je novi Pravilnik o poslijediplomskim Sveučilišnim 
(doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci s kojim je potrebno se uskladiti do lipnja 2021. 
godine te donijeti naš Pravilnik o poslijediplomskim Sveučilišnim (doktorskim) studijima ili 
prihvatiti Sveučilišni. Novost je da prilikom obrane doktorata mentor, odnosno komentor ne 
smije biti član povjerenstva. 
 Na kraju izlaganja Prodekanice je napomenula da se na SharePoint Portalu pod 
Doktorskom školom nalaze se novi obrasci za godišnji izvještaj doktoranada i godišnji izvještaj 
mentora. 
 

 Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje – izv. prof. dr. 
sc. Alen Protić, dr. med. 

 
Prodekan  izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 

da je do sada održano 6 sjednica Povjerenstva za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje 
te je donesen Kalendar poslijediplomskih specijalističkih studija u akademskoj 2020./2021. 
godini. Tri specijalistička studija su u tijeku ili u fazi organizacije i to iz Kliničke radiologije, 
Biomedicine razvojne dobi i Psihijatrije. 

U tijeku je i raspisivanje natječaja za upis u šest poslijediplomskih specijalističkih studija 
Katedre za internu medicinu i to iz Opće interne medicine, Kardiologije, Gastroenterologije, 
Endokrinologije i dijabetologije, Internističke onkologije i Pulmologije.  

U rujnu 2021. godine planira se raspisivanje natječaja za poslijediplomski specijalistički 
studij iz Anesteziologije, Intenzivne medicine i Hitne medicine. 

Prodekan je izvijestio članove Vijeća da je stigla potvrda iz Ministarstva znanosti i 
obrazovanja o upisu studijskih programa poslijediplomskog specijalističkog studija Sportska i 
rehabilitacijska medicina u Upisnik studijskih programa. 

U tijeku su upisi za program cjeloživotnog učenja nekirurške estetske medicine – 
Estetic Academy, a planirani početak jednogodišnje edukacije je 09. travnja 2021. godine. 
 
 

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

 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. izvijestila je Fakultetsko vijeće 

da od slijedeće akademske godine započinje prvi puta nastava na 5. godini Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku. Nastavni 
plan Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom 
jeziku identičan je Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 



te se sve promjene donesene na navedeni studij na hrvatskom jeziku odnose i na studij na 
engleskom jeziku. Navedeno se odnosi i na 6. godinu Integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku koja će se prvi puta izvoditi od 
akademske 2022./2023. godine. 

Prodekanica je zamolila voditelje kolegija 5. godine da na vrijeme odaberu ispitnu i 
dodatnu literaturu te da se jave u Knjižnicu radi dogovora oko nabave iste. U slučaju promjene 
literature na kolegijima također je potrebno javiti se u Knjižnicu, a sve to najkasnije do 01. 
travnja 2021. godine. Prilikom razmatranja naslova potrebno je pregledati i e-knjige na 
engleskom jeziku nabavljene za sve studente i nastavnike. 

 
Donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima dostave i kontrole izvješća te 

isplati. Novost je da se popunjeni obrazac izvješća s potpisom podnositelja izvješća i potpisom 
nositelja kolegija dostavlja na portal za djelatnike Medicinskog fakulteta do 15-tog u mjesecu 
za prethodni mjesec te nakon ovjere prodekanice za studij Medicine na engleskom jeziku i 
međunarodni suradnju, voditelja studija Medicine na engleskom jeziku i stručnog savjetnika za 
studentske poslove na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju vrši se isplata za održanu 
nastavu jednom mjesečno sukladno odluci o bruto vrijednosti sata.  

 
Ured za međunarodnu mobilnost Sveučilišta u Rijeci organizirati će informativne dane 

o Erasmus+ otvorenom natječaju. Info dani održati će se tijekom veljače i ožujka putem 
Microsoft Teamsa-a ili neke druge internetske platforme.  

Sveučilište Rijeka prijavilo se je na EURIE (Eurasia Higher Education Summit) koji će 
se održati u online u Istambulu od 03. - 05. ožujka 2021. godine, a koordinatorica summita će 
biti voditeljica studija Medicine na engleskom jeziku doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.  

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

Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. je izvijestio članove Fakultetskog 
vijeća o stanju na Fakultetu vezano uz Covid-19 pandemiju te je napomenuo da sa današnjim 
danom nemamo niti jednog djelatnika ni studenta koji su oboljeli ili u samoizolaciji. 

Na Sveučilištu je provedena anketa o generalnom zadovoljstvu doktorskim studijem te 
je izvješće objavljeno na mrežnim stranicama Sveučilišta i na mrežnoj stranici Fakulteta. 

 
 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. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da slijedeće akademske godine počinje studij Medicinsko laboratorijske 
dijagnostike te je danas na elektronskom glasanju za voditeljicu studija izabrana izv. prof. dr. 
sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. ing. Također, u narednom periodu održati će se sastanak 
sa voditeljima kolegija I. godine kako bi se krenulo u realizaciju, odnosno organiziranje 
nastave. 

 
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 Studentski zbor i dalje organizira ispomoć studenata volontera. Ukupno je 50-ak studenata 
trenutno na radilištima KBC-a Rijeka.  

U program Dana fakulteta uvrstit će se svečana sjednica Studentskog zbora na kojoj  



će se uručiti zahvalnice i potvrde studentima volonterima za njihovu pomoć. 
Snimljena je prva epizoda podcast emisije FOSScast, čiji je prvi gost poštovani izv. 

prof. dr. sc. dekan Goran Hauser, dr. med. te će epizoda uskoro biti dostupna na YouTube 
kanalu FOSSa.  

Ako epidemiološka situacija to dopusti, Studenski zbor će nastojati organizirati Bal 
medicinara, međutim, ne u Kristalnoj dvorani, koja je otkazala rezervaciju zbog radova.  

Uskoro se očekuju rezultati natječaja studentskih projekata. Izašao je fakultetski glasnik 
Speculum te je predsjednik Studentskog zbora pozivao svih da ga kupe. Udruga CroMSIC 
započela je s 3. Krugom studentskih razmjena.  

Organiziraju se projekti natjecanja u kliničkim vještinama, PsihoMed, Slagalica nasljeđa 
i MedSkills.  

I na kraju je Tin Vučković najavio pripremanje novih volontera u sklopu projekta The 
Talk. 
 
Ad. 5.  

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 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 6.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju Sanitarno inženjerstvo  
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo (odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 
003-06/20-02/338, 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 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o imenovanju članova Povjerenstva za diplomski ispit Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Imenuju se članovi Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za studente koji su 
akademskoj 2020./2021. godini upisali 6. godinu studija, u sastavu: 
  

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. 8.  

ODLUKA 
 o promjena člana Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

I. Imenuje je dr.sc. Maja Gligora Marković, prof. za člana Povjerenstvo za priznavanje 
i vrednovanje prethodnog učenja umjesto Damira Šepca, dipl. iur.  
 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 9.  

ODLUKA 
 o izboru voditelja Studija Medicinsko laboratorijska dijagnostikaMedicinskog fakulteta 

u Rijeci  
 

I. Imenuje se izv. prof. Nada Starčević Čizmarević, dipl. ing. za voditeljicu Studija 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika 
 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 15 suzdržanih glasova. 
 
Ad. 10.  

ODLUKA  
o izmjeni i dopuni odluke o reorganizaciji 5. i 6. godine Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

I. Odluka KLASA:003-06/19-02-/223, URBROJ:2170-24-01-19-1 donesena na 
Fakultetskom vijeću 11. lipnja 2019. godine  i odluka KLASA:003-06/19-02-/276, 
URBROJ:2170-24-01-19-1 donesena na Fakultetskom vijeću 09. srpnja 2019. godine 
o reorganizaciji 5. i 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija Medicina s početkom od akademske godine 2019./2020.  primjenjuje i na 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij Medicina na engleskom jeziku. 

 
Obrazloženje: od sljedeće akademske godine započinje prvi puta nastava na 5. godini 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku. 
Nastavni plan Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku identičan je Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina te se sve promjene donesene za navedeni studij na hrvatskom jeziku odnose i na 
studij na engleskom jeziku. Navedeno se odnosi  i na 6. godinu  Integriranog preddiplomskog 
i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku koja se prvi puta izvodi od 
akademske godine 2022./2023. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 



Ad. 11.  
ODLUKA  

o plaćanju školarine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 
studiju Medicina na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Studentima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 

Medicina na engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2021./2022. upisati višu 

godinu studija (druga, treća, četvrta i peta godina studija) odobrava se plaćanje školarine 
u najviše 3 (tri) jednake rate: 

 
- za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godinu 2017./2018., 2018./2019. i 
2019./2020. školarina iznosi 9.000,00 eura (devet tisuća eura). Prvu ratu (3.000,00 
EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, drugu ratu (3.000,00 EUR) do 30. 
studenog 2021. godine i treću ratu (3.000,00 EUR) do 31. prosinca 2021. godine 
 
- za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godinu 2020./2021. školarina iznosi 
10.000,00 eura (deset tisuća eura). Prvu ratu (3.334,00 EUR) student je dužan 
platiti prilikom upisa, drugu ratu (3.333,00 EUR) do 30. studenog 2021. godine i 
treću ratu (3.333,00 EUR) do 31. prosinca 2021. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 12. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  

 
Ad. 12. I.  

ODLUKA  
raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  

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

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

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

Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-
Sinčić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 



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 neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 

doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Mira Bučuk, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 09. prosinca 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 31. prosinca 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 farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  

 
Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. 

med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. 
biochem. 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 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, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 

Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med., doc. 
dr. sc. Tea Štimac, dr. med. i doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva  
znanosti i obrazovanja, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

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

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
 



Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dip. ing. 
med. biochem., doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. san. ing. i doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, 
dipl. ing. kemije.  
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 

Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., 
doc. dr. sc. Marko Velepč, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.  

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

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 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. 
 

Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. 
med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i doc. dr. sc. Vjekoslav 
Tomulić, dr. med. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. 
med., doc. dr. sc. Rajko Miškulin, dr. med. i prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., doc. dr. sc. Rajko Miškulin, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Tatjana Kehler, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  



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

Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i prof. dr. sc. Marijan Šitum, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Romano Oguić, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

E) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 30. rujna 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. studenog 2020. 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 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. 
 

Imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

Ad. 12. II.  
ODLUKA  

o izmjeni članova Stručnog povjerenstva  
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog 
povjerenstva KLASA:003-06/21-02/03, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 19. siječnja 
2021., za izbor jednog suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
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, na određeno vrijeme 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 
doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i doc. dr. sc. Marko 
Klarić, dr. med.   
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad 12. III.  

ODLUKA  
o izmjeni drugog člana Stručnog povjerenstva 

 
U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog 

povjerenstva KLASA:003-06/21-02/03, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 19. siječnja 
2021., za izbor jednog nastavnika 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, s 
nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno, imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. i 
akademik Željko Reiner, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

Ad. 12. IV.  
ODLUKA  

o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  
a) 

Prof. dr. sc. NATALIA KUČIĆ, 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 temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i imunologija, na 
Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim 
radnim vremenom. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

b) 
Doc. dr. sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, 

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

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2021.    

c) 

Doc. dr. sc. STELA ŽIVČIĆ-ĆOSIĆ, 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 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. ožujka 2021.     

d) 
Doc. dr. sc. TEA ŠTIMAC, 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 



Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2021.     

 
Ad. 12. V.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno  

a) 
Izv. prof. dr. sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA, 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 – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 15. ožujka 2021.     

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Doc. dr. sc. SREĆKO SEVERINSKI, 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 pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju 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 1 suzdržan glas. 
 
c) 

Doc. dr. sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, 
histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2021.     

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

d) 
Doc. dr. sc. JASNA GRKOVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 

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

 
Odluka se primjenjuje od 15. ožujka 2021.     

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



e) 
Doc. dr. sc. FRANJO LOVASIĆ, 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 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 2 suzdržana glasa. 
 

Ad. 12. VI.  
ODLUKA  

o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
 
a) 

Dr. sc. KARLO HOURA, dr. med., znanstveni savjetnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za 
neurokirurgiju Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Nasl. doc. dr. sc. ANTONIJA BALENOVIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

Dr. sc. ANTUN GRŠKOVIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija, na Katedri za urologiju 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

d) 
Dr. sc. JURAJ AHEL, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-

nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 



polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija, na Katedri za urologiju 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
e) 

Dr. sc. TOMISLAV MAĐAREVIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otopedija, na Katedri za 
ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za 
ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
f) 

Dr. sc. MAJA BOHAČ, dr. med. – znanstvena suradnica i dr. sc. NATAŠA DRAČA, 
dr. med. - znanstvena suradnica, izabiru se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna 
docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskom 
fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

Ad. 12. VII.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje  
 
IVANA BUDISAVLJEVIĆ, 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 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. ožujka 2021.  

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

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
LUKA BASTIANČIĆ, dr. med. i TIHOMIR BRADIĆ, dr. med., izabiru se za suradnike 

u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri 



za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

DINA MILETIĆ RIGO, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, 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, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12. 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. 
prof. dr. sc. Gorana Roića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik 
u trajnom zvanju, 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. prof. dr. sc. Gorana 
Roića, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 12. X.  
 
a) 

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 izv. 
prof. dr. sc. Marine Bubonja Šonje, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  
medicinske znanosti. 

 



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Marine 
Bubonja Šonje, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Sergeja Nadalina, dr. med., za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za prijevremeni izbor dr. sc. Sergeja 
Nadalina, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
izv. prof. dr. sc. Maria Ivanuše, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, 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. izv. prof. dr. sc. Maria 
Ivanuše, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
d) 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Ive Bilić Čače, 
dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
e) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Roberta Doričića, mag. admin. sanit., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

 



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Roberta Doričića, 
mag. admin. sanit., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
f) 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Anite Barišić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
 
Ad. 12. XI.  

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

zahtjevu  
 

a) dr. sc. Matija Sošić, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom mjestu  
asistent, na Katedri za neurologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. 
 
 
Ad. 12. XII. 

ODLUKA  

o imenovanju mentora  

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

-  Natalija Vuletić, dr. med.  (mentor doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

- Tea Mladenić, mag. biotech. in med. (mentor prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.) 
 

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

- Kristina Belak, dr. med.  (mentorica doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

- Magdalena Pezić, dr. med.  (mentor prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.) 



Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

- Alenka Višnić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 

- Marica Lidia Mačkić, dr. med. (mentorica izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Filip Tudor, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Matej Maršić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Ilinko Vrebac, dr. med. (mentorica izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Marija 
Kaštelan, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 

- Lea Skorup Ćutić, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Ana Antonić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Ervin Avdović, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Petra Bulić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med.)   
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12. XIII.  

ODLUKA  

o promjeni mentora  

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

- Jelena Ivandić, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje 
se doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 

 



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Natalija Vuletić, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje 
se prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

- Ines Kristofić, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje 
se doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Milena Gašparović Krpina, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. 
med. imenuje se doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

b) suradnicima u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 
 

- Mr. sc. Davor Zoričić, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. 
imenuje se doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

- Mirela Markanović-Mišan, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. 
med. imenuje se prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

- Tomislav Perkov, dr. med. (umjesto prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. 
imenuje se doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

  Odluka se primjenjuje danom donošenja.  

                                      
Ad. 12. XIV.  

ODLUKA  
o radu naslovnih nastavnika i suradnika  

 
I. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u odgovarajuće 

znanstveno-nastavno i suradničko zvanje mora se izabrati osoba, koja ispunjava 
uvjete za izbor u odnosno zvanje, ako će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele 
nastave određenog predmeta (tzv. naslovno zvanje). 
Vanjski suradnici (naslovni nastavnici i suradnici) angažiraju se u slučaju potrebe i 
nemogućnosti održavanja nastave na Katedri/Zavodu s postojećim brojem 
nastavnika i suradnika.  

 
II. Na početku akademske godine šef (pročelnik) / predstojnik Katedre/Zavoda  

temeljem izvedbenog nastavnog plana dostavlja prodekanu/ci za nastavu potrebu 
angažiranja naslovnih nastavnika i suradnika.  

 



III. Na kraju akademske godine naslovni nastavnik i suradnik popunjava priloženu 
tablicu/izvješće o radu, koja je sastavni dio ove odluke, a supotpisuje ga 
pročelnik/predstojnik Katedre/Zavoda. Tablica/izvješće o radu dostavlja se u 
Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Fakulteta.  
 

IV. Pročelnik/predstojnik Katedre/Zavoda upisuje na SPP-u Fakulteta realizaciju 
održane nastave. Na osnovu održane nastave, znanstvenog i stručnog doprinosa 
procjenjivati će se potreba izbora ili reizbora naslovnog nastavnika i suradnika.  
 

V. Svi naslovni nastavnici i suradnici bez obzira na mjesto zaposlenja moraju biti 
evidentirani kao vanjski suradnici, a njihov rad upisan u evidenciji nastave.  

 
VI. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad.13. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 13.I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Utvrđuje se da Marko Šustić, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim 
citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ” pristupnika 
Marka Šustića, dr. med. u sastavu:  

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

 
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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Carmen Rožmanić, mag. biol. exp., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Stanice NK u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom“ 
pristupnice Carmen Rožmanić, mag. biol. exp. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
c) 

I. Utvrđuje se da Nika Gržeta, mag. bioteh. in med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Učinci jednozidnih ugljikovih nanocjevčica na astrocite izložene in vitro 
traumatskoj ozljedi” pristupnice Nike Gržeta, mag. bioteh. in med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. 
3. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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



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

 
Ad.13.II.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) 
I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga crijevne distenzije u 

dijagnostici Crohnove bolesti tankog crijeva pomoću magnetno-rezonantne 
enterokolonografije (MREC)” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Lovre Tkalčića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Damir Miletić, 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. 

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj posttraumatskog 
stresnog poremećaja na pojavu seksualnih disfunkcija u veterana Domovinskog 
rata” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Marine Protuđer, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marina Letica-Crepulja, dr. med., a za 
komentora dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih.-prof. 

 
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. 
 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Interactions between the adipose 
tissue and the immune system in the context of infection” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Mie Krapić, mag. 
biotech. in med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol., a za 
komentora doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, 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 i 1 glas protiv. 
 
d) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Aktivacijski status NK stanica i 
makrofaga u surogatima molekularnih podtipova karcinoma dojke” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Alme Starčević, 
dr. med. 
 

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

 
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. 

 
Ad. 13. III.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
I. Prihvaća se tema 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” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Denisa Jurage, mag. sanit. ing. 



 
II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, 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. 

 
Ad. 13. IV.  
 
 Budući da je promijenjen Pravilnik o poslijediplomskim Sveučilišnim (doktorskim) 
studijima Sveučilišta u Rijeci, dva su se člana Povjerenstva morala isključiti te je fakultetsko 
vijeće uz 72 glasa za, a na prijedlog Dekana donijelo slijedeću odluku: 

 
ODLUKA  

o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Mehanizam 

djelovanja amfipatskog kationskog porfirina TMPyP3-C17H35 na legionele“ 
pristupnika Andrije Lesara, dipl. sanit. ing. 
 

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

1. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing. 
3. doc. dr. sc. Dijana Tomić-Linšak, dipl. sanit. ing. 

 
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. 
 
 
Ad.14. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 14. I.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Kardiologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju 
„Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 



Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju 

„Pulmologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14. II.  

ODLUKE 
 o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Endokrinologija i dijabetologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija na 
kolegiju „Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. 
dr. sc. Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja 
Klobučar Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija na 

kolegiju „Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. 
prof. dr. sc. Antice Duletić Načinović , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni 
Valković, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija na 

kolegiju „Pulmologija “ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. 
dr. sc. Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, 
dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14. III.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Gastroenterologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Gastroenterologija na kolegiju 
„Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 
Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Gastroenterologija na kolegiju 

„Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Antice Duletić Načinović , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Gastroenterologija na kolegiju 

„Pulmologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 



Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14.IV.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Internistička onkologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Internistička onkologija na kolegiju 
„Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 
Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Internistička onkologija na kolegiju 

„Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Antice Duletić Načinović , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Internistička onkologija na kolegiju 

„Pulmologija “ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
 

Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14.V.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Pulmologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pulmologija na kolegiju 
„Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 
Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pulmologija na kolegiju 

„Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Antice Duletić Načinović , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pulmologija na kolegiju „Pulmologija 

“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. Dubravke 
Matanić Lender, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14. VI.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća 

interna medicina 
 



I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 
„Endokrinologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 
Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 

„Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Antice Duletić Načinović , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 

„Pulmologija “ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. sc. 
Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 

„Endokrinologija 2“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  prof. dr. sc. 
Dubravke Jurišić Eržen, dr. med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar 
Majanović, dr. med. 

 
V. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 

„Hematologija 2“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. 
sc. Antice Duletić Načinović, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni Valković, 
dr. med. 
 

VI. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća interna medicina na kolegiju 
„Pulmologija 2 “ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja  izv. prof. dr. 
sc. Ljiljane Bulat Kardum, dr. med. imenuje novi voditelj  doc. dr. sc. Igor Barković, dr. 
med. 

 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
 
Ad.  15.     I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   
 
Ad. 15. I.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedloga za objavu sveučilišnog udžbenika  
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu sveučilišnog udžbenika 
pod naslovom Handbook of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Care Medicine 
for students of medicine and dental medicine, urednika prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. 
prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 

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

 
 
 
 



 
 

16. R a z n o 
 

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. prezentirao je članovima Fakultetskog vijeća proces 
osnivanja studija Farmacija. PowerPoint prezentacija sastavni je dio ovoga zapisnika. Nakon 
izlaganja prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. zahvalio se svima koji su sudjelovali u procesu 
osnivanja studija Farmacije. 

 
 
 

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

Dekan 
 

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

 
 


