
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/26 
URBROJ: 2170-24-01-20-2/TT 
Rijeka, 10. ožujka 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
VII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, u ak. 2019./2020. god., 
održane 10. ožujka 2020. godine, u predavaonici br. 2 Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno:  72 člana  Vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika 
Odsutno:  61 član 
   
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, Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

 
1. Usvajanje zapisnika VI. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. veljače 2020. 

godine.   
 
2.   I z v j e š ć e  d e k a n a 
 
3.   I z v j e š ć a  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. Pokretanje postupka za izbor dekana – imenovanje Povjerenstva za izbor dekana   
 
6. Prijedlog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko 

laboratorijska dijagnostika  
 

7. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika  o postupku prijave i provedbe projekata 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci- prilog na SharePoint Portalu  

 
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za priznavanje i 

vrednovanje prethodnog učenja Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
9. Usvajanje financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu- 

prilog na SharePoint Portalu  
 
10. Rasprava i usvajanje Pravilnika o uvjetima za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna 

i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta (prilog na SharePoint portalu) 
 

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



A) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
30 sati tjedno. 
 

B)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) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci 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 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.  
 

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

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka Tamare Janković, dipl. 
sanit. ing.  na rad.  
 
11. II. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva: 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicnske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. – znanstvena savjetnica) 
 
11. III.  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 izvanredni profesor, 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, s nepunim radnim vremenom – 
5 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Melita Kukuljan, viša znanstvena suradnica) 



11. IV. 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 
temeljne  medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm.) 

 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 medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 

(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.) 

 
11. V. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u nastavno zvanje, temeljem članka 
102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu viša 
predavačica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke   
medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za 
ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za 
ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

(zaposlenica: Mirjana Baričić, dr. med.) 

 
11. 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 docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 

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 rehabilitaciju i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Vesna Pehar-Pejčinović, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
 
11. VII. 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) prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 



11. VIII. 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) dr. sc. Danijela Veljković Vujaklija, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
11. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, dr. med., nastavnica u znanstveno - 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za neurologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 

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

a) Melany Ćurić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

b) Vuk Prica, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

c) Martina Pavletić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
 

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

12.I.  Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Antun Ferenčić, dr. med.: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora 

TLR2 i TLR4 u miokardu srca sa hipertrofijom lijeve klijetke“ 
 

b) Ivana Crnković, mag. physioth.: „Konstrukcija i validacija upitnika za procjenu razine 
tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi” 

 
 

c) Darko Kraguljac, dr. med.: „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba 
s cerebralnom paralizom” 
 

 
12.II.  Promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
 
12.III. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Martina Žigante, dr. med. dent.: „Alergijska senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj 

terapiji: prevalencija i karakteristike” 
 



b) Anita Barišić, dr. med.: „Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom 
prijevremenom porodu“ 

 
c) Mr. sc. Tanja Staraj Bajčić, dr. med.: „Povezanost percepcije rizika o spolno 

prenosivim bolestima, zdravstvene pismenosti i kiberohondrije u korisnika Centra za 
dobrovoljno i anonimno testiranje na HIV“ 

 
 
12.IV. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Marijana Matas, dr. med.: „Utjecaj lidokaina na perioperacijske razine proupalnih 

citokina u krvi i likvoru bolesnika s aneurizmom mozgovnih arterija“ 
 

12.V. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Jelena Vidas, dr. med. dent.: „Analiza apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane 

irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo modelu“ 
 
b) Inga Kavazović, mag. pharm. inv.: „The Role of T-Cell Receptor Signal Strength in 

Controlling Clonal Diversity of CD8 T-Cell Memory” 
 
12.V. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

a) Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing: „Određivanje stirena oslobođenoga iz 
plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom spektralnoga fluorescentnog otiska 
i procjena zdravstvenog rizika“ 

 
12.VI. Usvajanje rezultata natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2019./2020. godini – Prilog 1. na 
SharePoint portalu  
 
13. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j  

 
13.I. Promjena mentora i imenovanje komentora  na Doktorskom studiju Biomedicina  
  

a) Maja Badurina, mag. ing. agr. 
 

 
13.II. Promjena mentora  na Doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
 

a) Gordana Sinčić Modrić, dipl. sanit. ing. 
 
 
13.III. Promjena voditelja kolegija na Doktorskom studiju Biomedicina 
 
14. Razno 
 
 
 
 



Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik VI. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. veljače 2020. 
godine usvojen uz dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 2.  I z v j e š ć e  d e k a n a 
 
 Dekan je otvorio sjednicu te je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da će se iduća 
sjednica održati 14. travnja 2020. godine. Do 13:45 sati elektronički je glasalo 109 člana 
Fakultetskog vijeća. 
 
 21. veljače 2020. godine održala se 2. zajednička sjednica Senata Sveučilišta i 
Savjeta Sveučilišta na temu izrade nove Strategije Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. - 
2025. godine.  
 25. veljače 2020. godine održala se 39. sjednica Senata na kojoj je potvrđen izv. 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 

  Nastupna predavanja održali su:  

 18. veljače 2020. godine - dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med.za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovnog docent 

 02. ožujka 2020. godine - dr. sc. Vesna Pehar-Pejčinović, dr. med. za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice 

 09. ožujka 2020. godine - dr. sc. Lea Gudelj, dr. med.za izbor u znanstveno nastavno 
zvanje naslovne docentice 

 10. ožujka 2020. godine - dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. za izbor u znanstveno 
nastavno zvanje docentice 

 
 Akademski stupanj doktora znanosti stekli su: 
 

 13. veljače 2020. godine - Iva Potočnjak, mag. sanit. ing. sa temom „Mehanizmi 
djelovanja fitokemikalija kod akutnog oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“ pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Domitrovića 

 
 14. veljače 2020. godine - Domagoj Kustić, dr. med.  sa temom “Povezanost statusa 

HER2 receptora i pojavnosti metastaza u limfnim čvorovima aksile u bolesnica s 
invazivnim duktalnim karcinomom dojke”, pod mentorstvom doc. dr. sc. Franje 
Lovasića. 

 
 20. veljače 2020. godine - Silvije Šegulja, dr. med.sa temom „Prediktivni model 

ponovljene epizode neutropenijske vrućice u pedijatrijskih onkoloških bolesnika“ pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Jelene Roganović. 

 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo: 

a)  
ODLUKU 

o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

 
              Članak 1. 
 
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, u  
članku 10. stavki 2. podnaslov podstavka 5. mijenja se i glasi: „Prodekan za studij Medicine 
na engleskom jeziku“. 
      
 



               Članak 2. 
 
U cijelom tekstu podstavka 5. riječi „iz polja dentalne medicine“ brišu se. 
 
               Članak 3. 
 
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta.  

 
 

b) 
ODLUKU 

 
I. Imenuju se iz redova nastavnog osoblja u Povjerenstvo za studentske izbore, za 

predstavnike studenata u studentskom zboru Medicinskog fakulteta u Rijeci: 
 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. – član  
(Doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol. – zamjenik) 
  
2. Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing. – član  
(Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph. – zamjenik) 

 
 

Dekan je najavio i elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća od 12.-16. ožujka 2020. 
godine gdje se trebaju izglasati slijedeće točke: 
 

 Usvajanje Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu  
 Usvajanje Akcijskog plana za 2020. godinu 
 Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja za 2020. godinu budući da se oslobodio dio 

koeficijenta radnog mjesta prof. dr. sc. Romane Jerković koja je otišla u Europski 
parlament 

 
 
 
 
Ad. 3. I z v j e š ć a  p r o d e k a n a 
 
 
 Prodekanica za poslove odnose – Izv. prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med. 
 

Prodekanica je izvijestila članove vijeća da je u tijeku je priprema edukacije spremačica 
za pojačano čišćenje prostorija zbog zaštite od korona virusa. U pojačanom intenzitetu 
nabavlja se oprema za čišćenje te je izvršena narudžba zaštitnih maski za najizloženije 
katedre i zavode Medicinskog fakulteta. 
  
 
 
 Prodekan za  poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje - Prof. dr. sc. 

Zlatko Trobonjača, dr.med.  
 

Na prijedlog prodekana za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo: 
 



O D L U K U 
o određivanju upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) i 
poslijediplomske specijalističke studije za akademsku 2020./2021. godinu 

 
 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE  
Za akademsku godinu 2020./2021. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet  

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti u 
dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2020./2021.  
UKUPNO 

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 60 

1. Biomedicina  27 0 27 
2. Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 4 0 4 

3. Javno zdravstvo 10 0 10 
4. Klinička medicina 14 0 14 

5. Dentalna medicina 5 0 5 
 
 
 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE 
Za akademsku godinu 2020./2021. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2020./2021. 
UKUPNO 

1. Obiteljska medicina 20 
2. Interna medicina 0 
3. Opća interna medicina 12 
4. Kardiologija  20 
5. Gastroenterologija 12 
6. Endokrinologija i dijabetologija 12 
7. Internistička onkologija 12 
8. Biomedicina razvojne dobi 20 
9. Menadžment u zdravstvu 25 

10. Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti 30 
11. Ginekologija i opstetricija  20 
12. Ortopedija i traumatologija 15 
13. Psihijatrija  15 
14. Menadžment kvalitete u zdravstvu  25 
15. Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji 20 
16. Oftalmologija 20 
17. Klinička farmakologija s toksikologijom: Ispitivanje i primjena lijekova 20 
18. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina  20 
19. Klinička radiologija  12 
20. Pulmologija  15 
21. Opća kirurgija 15 
22. Hitna medicina   20 
23. Abdominalna kirurgija  15 

 
 

Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje također je izvijestio 
Fakultetsko vijeće da je na 39. sjednici Senatu sveučilišta prihvaćen program cjeloživotnog 
obrazovanja „Nekirurška estetska medicina – Esthetic Academy“. 



 Prodekanica za nastavu – Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo: 
 
 
a) 

ODLUKU 
o promjeni voditelja predmeta na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2020./2021. godinu 
 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

Novi voditelj  Studijska 
godina 

Status 
kolegija 

Dermatovenerologija  
Prof.dr.sc. 
Marija Kaštelan 

Izv.prof.dr.sc. 
Larisa Prpić 
Massari 

4. OBV 

b) 

ODLUKU 
o promjeni voditelja predmeta četvrte godine Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Medicine na engleskom jeziku za akademsku 

2020./2021. godinu 

 

Obrazloženje: od slijedeće akademske godine započinje prvi put nastava na 4. godini 

studija Medicine na engleskom jeziku. Nastavni plan studija Medicine na engleskom 

jeziku identičan je studiju Medicine na hrvatskom jeziku te su u tablici navedene samo 

promjene voditelja kolegija u odnosu na dosadašnji nastavni plan. 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

 Novi voditelj  

Interna medicina 
Prof.dr.sc. Luka 
Zaputović 

 Doc.dr.sc. Sanja 
Klobučar Majanović 

Dermatovenerologija  
Prof.dr.sc. Marija 
Kaštelan 

 Izv.prof.dr.sc. 
Sandra Peternel 

Psihijatrija  
Prof.dr.sc. 
Gordana Rubeša 

 Doc.dr.sc. Jasna 
Grković 

 

c) 

ODLUKU 
o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 2020./2021. godinu: 

Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Psihologija gluhoće 
Psychology of Deafness 

prof.dr.sc. Amir Muzur Medicina Medicina 
na engleskom 

jeziku 

1. IZB 
 

Stanja svijesti 
Levels of Consciousness 

prof.dr.sc. Amir Muzur Medicina Medicina 
na engleskom 

jeziku 

2. IZB 

Droge i mozak 
Drugs and the Brain 

prof.dr.sc. Amir Muzur Medicina Medicina 
na engleskom 

3. IZB 



jeziku 
Kako komunicirati s gluhima 
How to Communicate with 
the Deaf 

 
prof.dr.sc. Gordana Pelčić 

Medicina Medicina 
na engleskom 

jeziku 

3. IZB 

O zdravlju drugačije prof.dr.sc. Nada Gosić Medicina 4.  IZB 
Sociologija seksualnog 
zlostavljanja djece 

prof.dr.sc. Iva Rinčić Medicina 6. IZB 

Academic Writing doc.dr.sc. Vanja Pupovac Medicina na 
engleskom jeziku 

1. IZB 

Zdravstvena i socijalna 
politika 

prof.dr.sc. Nada Gosić Sanitarno 
inženjerstvo 

diplomski studij 

1. IZB 

Bioetika i kultura dijaloga u 
medicini 

prof.dr.sc. Nada Gosić Sanitarno 
inženjerstvo 

diplomski studij 

2. IZB 

 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza 

studenata u opravdanim slučajevima  - Odluka Sveučilišta u Rijeci 
 

Na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja za usklađivanjem postupanja vezanih 
uz odobravanja mirovanja obveza studenata te upis mirovanja obveza od trenutka 
nastupanja opravdanog razloga, Sveučilište u Rijeci donijelo je odluku o uvjetima i postupku 
ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima koja uključuje 
zahtjev za mirovanje studentskih obveza . 
 
 
 Prodekanica za međunarodnu suradnju i kvalitetu -  Prof. dr. sc. Jasenka Mršić - 

Pelčić, dr.med. 
 

Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić obavijestila je članove Fakultetskog vijeća da će se u 
auli fakulteta dana 12. ožujka 2020. godine od 11-13 sati organizirati Erasmus info štand u 
suradnji sa centrom za međunarodnu suradnju. 

 
Krajem semestra organizirati će se dva tečaja : 

- tečaj Unapređenja nastavničkih kompetencija 
- tečaj Kako napisati kolegij, u suradnji sa kolegicama sa Katedre za medicinsku 

informatiku.  
 
 Prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost -  Prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. 

med.  
 
Na prijedlog prodekana za znanstvenoistraživačku djelatnost Fakultetsko vijeće je 
jednoglasno donijelo: 

ODLUKU 
 

I. Poništava se odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-
06/20-02/73, UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 11. veljače 2020. godine o pokretanju 
postupka izbora voditelja/ice Doktorske škole iz područja biomedicine i zdravstva na 
razdoblje od četiri (4) godine. 

 
II. Odluka o poništavanju postupka će biti objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta. 



 
Prodekan je se osvrnuo i na slobodne teme za izradu doktorskog rada te je napomenuo 

da će se teme prenijeti u iduću akademsku godinu. 
 
 
Ad. 4.  S t u d e n t s k a    i z v j e š ć a 
 
 Predsjednica Studentskog zbora Magda Gajski izvjestila je članove Fakultetskog 
vijeća da će se od 13. – 15. ožujka 2020. godine održati natjecanje u kliničkim vještinama. 

Od 27. – 29. ožujka 2020. godine održati će se Kongres Hitne medicine, te od 03.-04. 
travnja 2020. godine održati će se Kongres Sanitas. 
 
 
 
Ad. 5.    

ODLUKA 
o pokretanju postupka za izbor dekana – imenovanje Povjerenstva za izbor dekana 

 
I. Pokreće se postupak za izbor dekana. 

Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju, u radnom odnosu 
na neodređeno vrijeme, koji će za vrijeme trajanja cijelog mandata imati sklopljen ugovor o 
radu na neodređeno vrijeme. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za izbor  u sastavu : 
1. Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić - Pelčić, dr. med. 

 
III. Pristupnici za izbor dekana imaju pravo u otvorenom roku od 15 dana od dana  

imenovanja Povjerenstva podnijeti Povjerenstvu prijavu za izbor dekana, uz koju prilaže 
životopis i program rada za razdoblje dekanskog mandata. Program rada treba biti usklađen 
sa strateškim dokumentima Sveučilišta. 
Kao zadnji dan za podnošenje prijava utvrđuje se  25. ožujka  2020. godine. 
 

IV. Po isteku roka iz prethodnog stavka za podnošenje prijava, Povjerenstvo je  
dužno utvrditi pravodobnost i potpunost prispjelih prijava kao i podatke koji se odnose na 
uvjete pristupnika te podnijeti izvješće Vijeću na sjednici 14. travnja 2020. godine. Izvješće 
treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i pristupnicima, podatke o ispunjavanju 
uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada. 
Vijeće utvrđuje listu predloženika za izbor dekana. 
 
 
 
 
Ad. 6. Na prijedlog Dekana fakulteta točka 6. dnevnog reda Prijedlog studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika 
skida se sa dnevnog reda. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 7. 
ODLUKA 

o donošenju Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom 
fakultetu u Rijeci 

 
I. Usvaja se Pravilnik o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom 

fakultetu u Rijeci.  
 

Odluka je usvojena uz 11 suzdržana glasa i 1 protiv. 
 
 
 
Ad. 8. 

ODLUKA 
o imenovanju članova Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

I. Imenuju se članovi Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 
Medicinskog fakulteta u Rijeci : 

 
1. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med., 
2. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., 
3. prof. dr. sc  Jasenka Mršić -  Pelčić, dr. med., 
4. prof. dr. sc  Saša Ostojić, dr. med., 
5. izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph., 
6. izv. prof. dr. sc.  Nada Starčević Čizmarević, dipl.ing.sanit., 
7. Damir Šepac, dipl. iur. 
 

 
II. Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 4 godine, počevši od dana 

donošenja ove Odluke. 
 
 
 
Ad. 9.  

ODLUKA 
o usvajanju financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu 

 
I. Usvaja se Financijsko izvješće Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu. 

 
 
 

Ad. 10. Rasprava i usvajanje Pravilnika o uvjetima za izbor/reizbor u znanstveno-
nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta 

 U raspravi su sudjelovali prof. dr.sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., prof. dr. sc. Bojan 
Polić, dr. med., prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, dr.med., 
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med., prof. dr. sc. Tomislav 
Rukavina, dr. med. te prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem., te je zaključeno 
da će izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević, prof. dr. sc. Olga Cvijanović-Peloza i izv. prof. dr. 
sc. Veljko Šantić izraditi prijedlog novog Pravilnika sukladno iznesenim komentarima, te da 
se ova točka neće sada usvajati. 
 
 
 



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

o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 
A) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
30 sati tjedno. 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 

Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. i prof. dr. sc. Branka 
Bedenić, dr. med.  
 
B) 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) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, 
dr. med. 
 
C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci 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 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.  

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc.  

Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. 
med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka 
Tamare Janković, dipl. sanit. ing.  na rad.  
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Kristina Pilipović, dr. med. 



Ad. 11. II. 
         ODLUKA 

o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva 
 
 

I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Sanje Zoričić Cvek, dr. med., u  
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., 
prof. dr. sc. Snježana Bajek, dr. med. i prof. dr. sc. Robert Selthofer, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Ad. 11. III.  

ODLUKA 
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto 
 

Doc. dr. sc. MELITA KUKULJAN, 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 radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2020.  

 
Ad. 11. IV.  

ODLUKA 
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
a) Izv. prof. dr. sc. MARIN TOTA, mag. pharm., reizabire se u znastveno-nastavno 

zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

b) Izv. prof. dr. sc. MARINA BUBONJA ŠONJE, 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 medicinska mikrobiologija, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

Odluka se primjenjuje danom donošenja.     
 
 
 



Ad. 11. V. 
ODLUKA 

o reizoboru nastavnika u nastavno zvanje 
  

a) MIRJANA BARIČIĆ, dr. med., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto visa predavačica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na 
Katedri za ortopediju i fizikalna medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

           Odluka se primjenjuje danom donošenja.     

 

Ad. 11. VI.  

ODLUKA 
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 

a) Dr. sc. DRAGAN TRIVANOVIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje 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, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.     

Odluka se primjenjuje danom donošenja.      

 

b) Dr. sc. VESNA PEHAR-PEJČINOVIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, 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, u 
nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 Odluka se primjenjuje danom donošenja.     
 

 

Ad. 11.VII. 

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

zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br. 28/17) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica 
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 prof. dr. sc. Darinke 
Vučković, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
 

 



Ad. 11. VIII.  
ODLUKA 

o prihvaćanju 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) 
 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Danijele Veljković 
Vujaklija, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
 
Ad. 11. IX.  

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

zahtjevu 

a) doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, dr. med., nastavnica u znanstveno - nastavnom 
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za neurologiju, za izbor u znanstveno 
zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo,znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Iris Zavoreo, dr. med. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

Ad. 11. X.  

ODLUKA 

o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju asistent 

 

a) Imenuje se za mentoricu Melany Ćurić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju  
naslovna asistentica, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med.  
 

b) Imenuje se za mentoricu Vuku Prici, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju  
naslovni asistent, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med.  
 

c) Imenuje se za mentora Martini Pavletić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju  
naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ODLUKA 
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) 
I. Utvrđuje se da Antun Ferenčić, 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: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u 
miokardu srca sa hipertrofijom lijeve klijetke“ pristupnika Antuna Ferenčića, dr. 
med. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Sanja Štifter, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
 

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

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

 

b) 

I. Utvrđuje se da Ivana Crnković, mag. physioth., 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: „Konstrukcija i validacija upitnika za procjenu razine tjelesne aktivnosti 
osoba starije životne dobi” pristupnice Ivane Crnković, mag. physioth. u sastavu:  
 

1. Izv. prof. Ines Diminić Lisica, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
 

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



IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
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 Darko Kraguljac, dr. med. student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba s 
cerebralnom paralizom” pristupnika Darka Kraguljca, dr. med. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc.  Iris Zavoreo, dr. med. 
3. Nasl. doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. ing. fizike 
 

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

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

 

Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 

Ad. 12. II.  

ODLUKA 

o promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 

a) U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-
02/64,  

UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 11. veljače 2020. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 
 



II. “Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Prirodni spojevi u terapiji eksperimentalnog ulceroznog kolitisa i 
karcinoma kolona” pristupnice Ive Vukelić, dipl. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
2. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, dipl. ing. 
3. Prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med.“ 

 

Ad. 12. III.  

ODLUKA 

o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

a) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Alergijska senzitizacija na nikal 
i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Martine Žigante, 
dr. med. dent.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., a za komentora 
doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, 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 uz 1 suzdržan glas. 

b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Genetički i epigenetički 
čimbenici u idiopatskom spontanom prijevremenom porodu“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Anite Barišić, dr. 
med.   
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biologije i kemije, a 
za komentora dr. sc. Aleksandra Stanković, znanstvena savjetnica.  

 
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 uz 1 suzdržan glas. 

 

 



c) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost percepcije rizika o 
spolno prenosivim bolestima, zdravstvene pismenosti i kiberohondrije u korisnika 
Centra za dobrovoljno i anonimno testiranje na HIV“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, mr. sc. Tanje Staraj Bajčić, dr. 
med.   
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psih.-prof., a za 
komentora nasl. prof. dr. sc. Iva Sorta Bilajac Turina, 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. 

 

 

Ad. 12. IV. 

ODLUKA 

o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 

a) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj 

lidokaina na perioperacijske razine proupalnih citokina u krvi i likvoru bolesnika s 
aneurizmom mozgovnih arterija“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Marijane Matas, dr. med.: 

 
1. Prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.  
2. Doc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 
 

 

 

 

 



Ad. 12. V. 

ODLUKA 

o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

a) 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Analiza apikalne 

protruzije tijekom laserski aktivirane irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo 
modelu“ pristupnice Jelene Vidas, dr. med. dent. 
 

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

1. Prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med. dent. 
2. Prof. dr. sc. Ivana Miletić, dr. med. dent. 
3. Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije 
4. Prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent. 

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

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

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

Fakulteta. 
 
 
b) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „The Role of T-Cell 
Receptor Signal Strength in Controlling Clonal Diversity of CD8 T-Cell Memory” 
pristupnice Inge Kavazović, mag. pharm. inv. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Dora Višnjić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Igor Jurak, dipl. ing. biol. 
4. Izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol. 

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

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

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

Fakulteta. 
 

Ad. 12. VI. 

ODLUKA 

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

 
a) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Određivanje 
stirena oslobođenoga iz plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom 
spektralnoga fluorescentnog otiska i procjena zdravstvenog rizika“ pristupnika 
Bruna Cvetkovića, dipl. sanit. ing. 



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

 
1. Prof. dr. sc. Srećko Valić, prof. fizike i kemije 
2. Prof. dr. sc. Valerije Vrček, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, dipl. ing.  
4. Prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. 

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

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

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

Fakulteta. 
 

 
Ad. 12. VII. 

ODLUKA 

o usvajanju rezultata natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2019./2020. godini 

 
I. Usvajaju se rezultati natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 

biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2019./2020. godini. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora, okvirnih tema istraživanja, studijskih 
programa i pristupnika koji su ostvarili pravo upisa. 
 
 

 
Ad. 13. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i    

 
Ad. 13. I. 

ODLUKA 
o promjeni mentora i imenovanje komentora  na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
a) 
 

I.  Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Maji Badurina, mag. ing. agr.    
  polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II.   Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. i komentor 

prof.   
  dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 

 
Ad. 13. II.  

ODLUKA 
o promjeni mentora  na Doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) 

I. Odobrava se promjena mentora Gordani Sinčić Modrić, dipl. sanit. ing. polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo. 

 



II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing. 
 
 
 

 
Ad. 13. III. 

 
ODLUKA 

o promjeni voditelja kolegija na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina na izbornom 
kolegiju „Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti“ mijenja se jedan od  
voditelja, te se umjesto   prof. dr. sc. Romane Jerković, dr. med. imenuje  prof. dr. sc. 
Gordana Starčević-Klasan, dr. med. 

 
 
 
Sjednica je završila u 15:30 sati. 
  
 
 
 

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

 
 
 
 
 

        Dekan 
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 


