
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/14 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 09. ožujka 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
XI. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 05. ožujka do 09. ožujka 2021. godine te putem internetske 
platforme MS Teams 09. veljače 2021. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  127 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 
Prisutno na sjednici:    111 članova 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, 
Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Tea Tijanić, dipl. oec.   

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika IX. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 04. 

veljače do 09. veljače 2021. godine te zapisnika X. elektroničke sjednice održane od 
23. veljače do 25. veljače 2021. – prilog na SharePoint Portalu  
 

2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 

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

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

5. Usvajanje Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine  
 

6. Usvajanje Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim mladim znanstvenicima  
 

7. Donošenje odluke o promjeni članova Povjerenstava Fonda za potporu istraživačima 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

8. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima  
 

9. Usvajanje Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za potporu istraživačima 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

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



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

 
12. Donošenje odluke o usvajanju izmjena obrasca Potvrde o provedenom 

institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada, točka 5.1.3. Priručnika za 
kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci - prilog na SharePoint portalu – Potvrda 
OOiUK  
 

13. Usvajanje financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu- 
prilog na SharePoint Portalu  
 

14. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2020. godinu 
Medicinskog fakulteta Rijeka – prilog na SharePoint portalu  
 

15. Donošenje odluke o usvajanju Akcijskog plana za 2021. godinu Medicinskog 
fakulteta Rijeka – prilog na  SharePoint portalu  

 
16. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta  na Integriranom preddiplomskom 

i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2021./2022. godinu  
 

17. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima za akademsku 2021./2022. godinu  
 

18. Donošenje odluke o izmijeni Odluke o kriterijima prijelaza studenata s drugih visokih 
učilišta na Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci  
 

19.  Usvajanje prijedloga člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenog područja  
Biomedicina i zdravstvo  
 

20. Donošenje odluke o obavljanju lektoriranja i prijevoda  
 

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

21. 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 30 sati tjedno. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 09. veljače 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 22. veljače 2021. godine, za izbor suradnika 
u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

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



poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 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.  
 

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

C) 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 anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
21. II. Donošenje odluke o poništenju natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ , na 
WEB stranicama Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 21. listopada 2020. godine, te u 
«Večernjem listu» dana 18. listopada 2020. godine, za radno mjesto pod točkom A.1.d) koja 
glasi: 

jedan nastavnik u znastveno-nastavnom zvanju naslovni docent, 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. 
 
21. 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 redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

b) 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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s 
nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.-znanstveni savjetnik) 
 



c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med.-znanstvena savjetnica) 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. matematike i fizike – viši znanstveni suradnik) 
 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm.- znanstvena savjetnica) 
 

f) 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. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.- viša znanstvena suradnica)  
 
21. 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 
redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, 
znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku 
kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 24 sata tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Srećko Valić, prof.)   

 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.) 

 
 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.) 
 



21. V. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. prof. dr. sc. Neven Skitarelić, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom  
                  zvanju) 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
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. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Ivana Mravičić, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. doc. dr. sc. Igor Borić, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez, mag. pharm. – znanstvena  
                   savjetnica) 
 
21. VI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

b) nasl. doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. ing. fizike, za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
21. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor 
u znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 



21. VIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Davor Jurišić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
21. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica, dipl. ing. preh. teh., za znanstveno zvanje  
– znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Anja Harej Hrkać, mag. bioteh. in med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
21. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Biserka Kovač, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
21. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 65 godina života, po 
zahtjevu Pomorskog fakulteta u Splitu, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br.139/13)   
 

a) prof. dr. sc. Rosanda Mulić, dr. med., redovita profesorica u trajnom zvanju, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 
65 godina života.  
 
21. XII. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Marijana Vičić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu asistentica, na Katedri za dermatovenerologiju, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Blažen Marijić, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom mjestu  



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

c) dr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju naslovna  
poslijedoktorandica, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

d) doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing., nastavnica u znanstveno-nastavnom   
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

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

a) Ivana Budisavljević, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

b) Luka Bastiančić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

c) Tihomir Bradić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

d) Dina Miletić Rigo, dr. med. – na Katedri za radiologiju  
 
22. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
22.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Vedrana Drvar, mag. med. biochem.: „Imunomodulacija makrofaga sinovijske 

membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom” 
 

b) Andrea Mihalić, mag. biotech. in med.: “Karakterizacija mikroglija i astrocita u mozgu 
tijekom latentne citomegalovirusne infekcije” 

 
c) Igor Štimac, mag. sanit. ing.: „Biogeneza citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje 

viriona preuređivanjem sortiranja u endosomalnim reciklirajućim domenama” 
 
d) Jelena Rebić, dr. med.: „Utjecaj polimorfizama gena PPARA i PPARG te njihove 

interakcije s prehrambenim navikama na metaboličke parametre i težinu simptoma u 
bolesnika sa shizofrenijom i velikim depresivnim poremećajem” 

 
e) Dubravka Karner, mag. biotech. in med.: “Imunološka uloga proteina PrPC tijekom 

virusne infekcije” 
 
f) Miljenka Igrec, mag. med. techn.: “Uloga inhibitora apoptoze makrofaga/CD5L u razvoju 

pretilosti i pridruženih metaboličkih komplikacija” 



22.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 

 
a) Odri Cicvarić, dr. med. dent.: „Povezanost stanja stomatognatog sustava s 

učinkovitošću žvakanja u djece” 
 
b) Ema Paljević, dr. med. dent.: “Cijeljenje apikalnog parodontitisa nakon nekirurškog 

endodontskog liječenja: utjecaj šećerne bolesti i navike pušenja duhana” 
 
22.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Dinko Štajduhar, dr. med.: „Epidemiološka obilježja ponašanja povezanih s traženjem 

lijekova i nemedicinske upotrebe pregabalina i bupropiona u osoba lišenih slobode” 
 
b) Mirjana Stanić Benić, dr. med.: „Utjecaj bioloških lijekova na kvalitetu života u odraslih 

s Crohnovom bolešću: sustavni pregled i meta-analiza” 
 
c) Antun Ferenčić, dr. med.: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 

i TLR4 u miokardu srca sa hipertrofijom lijeve klijetke” 
 
23. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje istraživačkih analitičkih metoda 

obveznog kolegija Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo  

 
24. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  
 
a) Jasna Marušić, dr. med.  
 
25. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja i mentora 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  
 

a) Nika Hlača, dr. med.  
 
26. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole) 
 
a) On line serija predavanja EFIS on Tour 19.02.2021. 
 
27. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
27.I. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina  
 

a) Jelena Rebić, dr. med.  
 

b) Hrvoje Omrčen, dr. med.  
 



27.II. Donošenje odluke o imenovanju voditelja Poslijediplomskog specijalističkog 
studiju Sportska i rehabilitacijska medicina 
 
28. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   
 
28.I. Donošenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci – 
prilog na SharePoint portalu 
 
28.II. Donošenje Postupovnika za izdanja Medicinskog fakulteta u Rijeci - prilog na 
SharePoint portalu 
 
29. R a z n o 
 

 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik IX. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 04. 
veljače do 09. veljače 2021. godine te zapisnik X. elektroničke sjednice održane od 23. veljače 
do 25. veljače 2021. usvojen sa jednim glasom protiv. 
 
Ad. 2. I z v j e š ć e   d e k a n a  
 
 Dekan je otvorio sjednicu Fakultetskog vijeća sa zahvalom prema svima koji su dostavili 
izvješća Katedri i izvješća o naslovnim nastavnicima te napomenuo da oni koji nisu još dostavili 
izvješće imaju za to vremena do 15. ožujka 2021. godine. Također se zahvalio na dostavljenim 
izvješćima o nastavi te je najavio sastanke na Katedrama u nadi da će se moći održati uživo 
ili preko MS Teamsa, ovisno o epidemiološkoj situaciji.    
 Dekan je najavio uskoro Tematsku sjednicu o reformi nastave. 
 
 Dani fakulteta održati će se od 06. do 09. travnja 2021. godine. Promocija studenata 
održati će se 07. travnja 2021. godine u dvorani Drago Gervais u Opatiji te će se diplomanti 
podijeliti u nekoliko grupa kako bi to bilo epidemiološki prihvatljivo. Roditelji i svi koji žele vidjeti 
dodjelu nagrada i priznanja najboljim studentima, nastavnicima i volonterima te promociju 
diplomanata moću će to pratiti on-line putem linka koji će biti objavljen na web stranicama 
Fakulteta. 
   06. travnja 2021. godine u 11,00 sati na Korzu će se otvoriti izložba povodom 65. 
godina Fakulteta pod nazivom: „Od Rijeke medicine do medicine Rijeke“. Dekan se zahvalio 
prof. dr. sc. Amiru Muzuru, dr. med. i kolegama koji su uložili veliki trud u prikupljanju i 
dizajniranju izloženog materijala.  09. travnja  2021. godine u 13 sati u dvorani br.1 i putem 
MS Teamsa održati će se Znanstvena tribina. 
 
  Dekan je nadalje izvijestio Fakultetsko vijeće o zbivanjima na Fakultetu: 

 Hrvatski Zavod za javno zdravstvo uvrstio studente Medicinskog fakulteta na prioritetnu 
listu za cijepljenje te će se cijepljenje provesti čim se dobije veća količina cjepiva. 

 Dovršeni su radovi u hladnoj komori za infektivni otpad koji se nalazi u prizemlju zgrade. 
 U tijeku je sanacija parka te popravak klupica u parku.  
 Dovršeni su sanacijski radovi u Dekanatu te je u tijeku opremanje prostorija 

namještajem. 
 Ispred tehničke službe ukloniti će se tank za naftu koji više nije potreban zbog prelaska 

na sustav grijanja preko dizalica topline. 



 Pokrenuto je prikupljanje dokumentacije za energetsku obnovu Dekanata i Vivarija koji 
su u dosta lošem stanju. 

 Pokrenuta je prodaja stana na Gornjoj Vežici za cca 52.000 eura. 
 Dana 04. ožujka održala se Svečana sjednica Fakulteta za dentalnu medicinu na kojoj 

se slavila godina dana od osnivanja Fakulteta. Prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić, dr. 
med. dent., zahvalila se Medicinskom fakultetu na dobroj suradnji. 

 Digitalni atlas patologije je pri kraju je izrade, još se samo mora odlučiti preko kojeg 
servera će biti dostupan. 

 Pokrenuta je informatička integracija Kliničkog zavoda za patologiju sa Informatičkom 
službom KBC-a. 

 
 Dekan je prikazao kako izgledaju stručno-administrativne službe nakon usvajanja 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta : 

 

KA 
 
 Dana 15. veljače 2021. godine održala se 50. sjednica Senata na kojoj je prof. dr. sc. 
Snježana Prijić - Samaržija predstavila svoj programa za izbor rektora za mandatno razdoblje 
2021.-2025. godine.  
 
 Na 51. izbornoj sjednici Senata koja se održala 26. veljače 2021. godine potvrđen je 
izbor prof. dr. sc. Snježane Prijić – Samaržije za rektoricu Sveučilišta za mandatno razdoblje 
2021. – 2025. godine. 



 Na toj sjednici pokrenut je i izbor člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenih / 
umjetničkih područja: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti / 
Umjetničko područje i Tehničke znanosti. Prijedlog Medicinskog fakulteta u Rijeci za člana 
Savjeta je prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing.  
 
Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća i o novostima sa 52. sjednici Senata: 

 prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. dao je ostavku u upravnom vijeću Studentskog centra, 
njegova zamjena će biti prof. Sanja Barić sa Pravnog fakulteta 

 prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. izabrana je za redovitu profesoricu u trajnom zvanju 
 donesena je Odluka o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju u Rijeci 
 usvojena je revidirana verzija Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 donesena je strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. - 2025. godine koja je dostupna na 

stranicama Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci 
 Projekt ISVU ide dalje 
 naša Informatička služba je pohvaljena jer je uspješno odradila migraciju mailova 
 uskoro će se preći na novi SharePoint portal 
 Online upisi – dogovorena su 3 načina upisa bez dolazaka na fakultet i to preko  

Microsoft Forms, QS – softwara za evidenciju i aplikacije Tehničkog fakulteta u Rijeci. 
Prezentacija aplikacije Tehničkog fakulteta biti će u utorak 09. ožujka 2021. godine 

 na Sveučilištu nema administratora za aplikaciju MS Teams te se radi na tome da se 
nađe rješenje za to.  

 
 Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće da je dana 02. ožujka 2021 održan Webinar World 
federation for medical  education (wfme) pod organizacijom Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje. Na webinaru se govorilo o objedinjavanju Medicinskih diploma sa svih strana 
svijeta, odnosno njihovom priznavanju te akreditaciji. Potrebno je da se akreditira minimalno 
jedan Medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj da bi to onda vrijedilo za sve Medicinske 
fakultete u Republici Hrvatskoj. Predavači su bili: Michèle P. Wera MA, policy adviser izThe 
Accreditation Organisation of the Netherlands and Flannders (NVAO), The Hague te Prof. dr. 
Gerda Croiset sa University Medical Center Groningen. Razlozi pokretanja priznavanja su 
globalno unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u području medicine te dobivanje 
vjerodostojnosti za priznavanje podataka od strane ECFMG (Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates). 
 
 Nastupno predavanje održao je: 

 08. ožujka 2021. godine – dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. za izbor u 
znanstveno-nastavno  zvanje docent 

 
Doktorat znanosti obranio je: 

 22. veljače 2021. godine - Andrija Lesar: sa temom „Mehanizam djelovanja amfipatskog 
kationskog porfirina TMPyP3-C17H35 na  legionele“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. 
Ivana Gobin i izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti. 
 

 Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med. sa Katedre za neurorehabilitaciju 
izvijestila je da je dana 19. veljače 2021. godine održan Simpozij trajnog usavršavanja liječnika 



prve kategorije "Demijelinizacijske bolesti u dječjoj dobi" po hibridnom modelu koji je organiziran 
zajedno sa Klinikom za dječje bolesti  Zagreb Odjela za dječju neurologiju. Sudionici su bili : 

• subspecijalisti pedijatrijske neurologije 
• specijalisti neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije 
• obiteljske medicine 

Zanimljivo je da je od 299 prijavljenih učesnika Simpozij aktivno slušalo 258 učesnika uz 
prosječnu gledanost u trajanju od 94 min. 
 
 
Ad. 3.  I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. na početku izlaganja pohvalila 
je prof. dr. sc. Lidiju Bilić – Zulle, dipl. ing. med. biokemije, prof. dr. sc. Robetra Domitrovića, 
dipl. ing. med. biokemije,  prof. dr. sc. Stipana Jonjića, dr. med. te prof. dr. sc. Davora Štimca, 
dr. med. koji su uvršteni u listu najcitiranijih znanstvenika za 2019. godinu, a u sklopu cijele 
karijere najcitiraniji je prof. dr. sc. Davor Štimac, dr.med. Studija o znanstvenoj citiranosti 
objavljena je u PLOS biology od strane skupine znanstvenika sa Sveučilišta Stanford u 
Kaliforniji koja rangira oko 160.000 najcitiranijih svjetskih znanstvenika u svim disciplinama i 
obuhvaća najcitiranijih 2% svjetskih znanstvenika u pojedinim granama znanosti. 
 
 U proteklih mjesec dana odobreni su slijedeći projekti:  

 HORIZON MSCA „Reprogramming of IELs  at the intestinal epithelial barrier 
during  virus infection” - glavna istraživačica dr. sc. Špela Konjar u grupi prof. dr. 
sc. Stipana Jonjića, dr. med. 

 NViTA grant ”The religious experience of  children with autism spectrum 
disorder”-  voditelji doc. dr. sc. Saša Horvat / doc. dr. sc. Tanja Horvat. 

 IPA TWINNING. Support to the Agency for Medicines and  Medicinal devices 
of Montenegro (CALIMS) - partner prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 

 
 Također su odobrene su 24 UNIRI-Stimulativne potpore voditeljima nacionalnih ili 
međunarodnih kompetitivnih projekata. 
 
  Odobreni su i slijedeći UNIRI projekti mladih znanstvenika, i to: 

 Ingi Kavazović: „Karakterizacija  memorijskog CD8 T-staničnog odgovora  
protiv COVID-19 te razvoj strategija za  unapređenje učinkovitosti cjepiva” 

 Jeleni Železnjak: ”Interakcija obitelji  liganada B7 i aktivacijskih receptora 
stanica  NK” 

 Marku Šestanu: ”Neuro-endokrino-imunosna regulacija metaboličke 
homeostaze” 

 Željki Minić: „Senzorni neuronski mehanizmi autonomne disrefleksije” 
 Valentini Marečić: ”Uloga lamA gena u dugotrajnom preživljavanju Legionella 

pneumophila unutar Acanthamoeba  castellanii” 

 Ivi Potočnjak: ”Modulacija MEK-ERK MAPK signalnog puta u CP-induciranoj 
mitofagiji u bubrezima” 
 



 Prodekanica je najavila da svi koji imaju Sveučilišne potpore moraju predati UNIRI 
godišnji izvještaj u sustavu SPP-a od 20. ožujka do kraja travnja 2021. godine. 
 
 U najavi su 3 velika ERC projekta u 2021. godini te će za njih biti objavljeni natječaji 
kako slijedi: 

 25. veljače je objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za mlade 
istraživače („Starting Grants”), koja su namijenjena vrhunskim istraživačima za 
pokretanje vlastitog istraživačkog tima ili programa. Poziv, za koji je na raspolaganju 
proračun od 619 milijuna eura, bit će otvoren do 8. travnja; 

 11. ožujka natječaj za bespovratna sredstva za nove neovisne istraživače  
(„Consolidator Grants”), koji proširuju vlastiti neovisni istraživački tim ili program, u  
iznosu od 633 milijuna eura. Rok za prijave je 20. travnja; 

 20. svibnja natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za priznate neovisne 
istraživače  („Advanced Grants”). Proračun iznosi 626 milijuna eura, a rok za prijave je 
31.  kolovoza. 

 
 Prodekanica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća da je na našem fakultetu osnovan 
Fond za potporu istraživačima te donesen Pravilnik o korištenju sredstava Fonda za potporu 
istraživačima. Natječaj za dodjelu potpora istraživanjima iskusnih istraživača i  
poslijedoktoranada  Medicinskog fakulteta u Rijeci u akad. god.  2020./2021. „MEDRI 
POTPORE ISTRAŽIVAČIMA“ izaći će ubrzo nakon ove sjednice vijeća skupa sa kriterijima 
postupaka za raspodjelu sredstava Fonda, Obrascem projektne prijave te Obrascem procjene 
projektne prijave. Prvi natječaj obuhvatiti će pet projekata iskusnih istraživača i pet projekata 
poslijedoktoranada s najvećim iznosom potpore po pojedinom projektu od 20.000,00 kuna. Prijave 
se podnose putem predviđenog mjesta na SPP portalu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
 Prodekanica je informirala članove vijeća o razvojnom projektu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci u sklopu Strategije razvoja Medicinskog fakulteta u Rijeci 2019.-2025. godine, a to je projekt 
„Zelena i digitalna nastavno-istraživačka infrastruktura“. U sklopu toga u postupku su pripreme 
projekti sa ciljem povećanja prostornih kapaciteta za obavljanje djelatnosti, informatizacija svih 
segmenata poslovanja i digitalizacija nastavnih procesa te osuvremenjivanje istraživačke opreme. 
 
 I na kraju prodekanica je objavila nekoliko informacija vezanih za Doktorsku školu. 
Prošli tjedan održano je prvo vijeće godišta doktorske škole te se zajedno sa voditeljima 
obveznih kolegija definirao raspored održavanja nastave. Prodekanica je pozvala sve koji 
imaju bilo kakve izmjene što se tiče programa Doktorske škole ili izmjena unutar kolegija da 
promjene dostave do 01. travnja 2021. godine na e-mail mamaja.jancic@uniri.hr  
 

 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 je Medicinski fakultet u Rijeci dana 04. ožujka 2021. godine sudjelovao na EURIE (Eurasia 
Higher Education Summit) gdje je doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. bila moderator 
sekcije. 
 Dana 05. ožujka 2021. godine održan je Erasmus+ info day na kojem su se javili naši 
studenti koji pohađaju nastavu u Pragu i Madridu. Prodekanica je pozvala sve zaposlenike 
fakulteta da se jave na natječaj Erasmus+ koji se nalazi na stranicama Sveučilišta. 
 



 Prodekanica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća da su počele on-line prijave za 
studij Medicine na engleskom jeziku koje se nalaze na web stranicama Medicinskog fakulteta. 
Prijave traju do 16. travnja 2021. godine. 
 Do 31. ožujka 2021. godine otvorena je prijava novih izbornih kolegija za voditelje 
izbornih kolegija, a moguće je i stavljanje u mirovanje izbornog kolegija. 
 

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da je u suradnji sa doc. dr. sc. Tanje Ćelić, dr. med. pregledala prijave diplomskih radova za 
studente koji su u akademskoj 2020./2021. godini upisali 6. godinu Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina te da se od 19. veljače odobrene 
teme nalaze na SharePoint portalu.  
 Prodekanica je izvijestila članove vijeća da će uskoro biti poslane preporuke za 
primjereno ponašanje u virtualnim sustavima za provođenje on-line nastave i ostalim oblicima 
rada u virtualnom okruženju. To je preporuka koja dolazi sa Sveučilišta u Rijeci od strane 
Odbora za unapređenje i osiguranje kvalitete, odnosno od strane predsjednice Odbora prof. 
dr. sc. Jasenke Mršić – Pelčić, dr. med. 
 Prodekanica je zamolila da se promjene u nastavnim planovima kolegijima prijave 
tijekom ožujka i travnja kako da bi do idućega Fakultetskog vijeća sve promjene bile 
prihvaćene. Rok našeg izvješća prema Sveučilištu je 30. svibanj 2021. godine. 
 

 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 je na web stanicama Medicinskog fakultet podignuta obavijest o studiju 
Medicinsko laboratorijske dijagnostike te nastavni plan za sve 3. godine studija. 
 Potrebno je prijaviti nove izborne predmete do sredine svibnja te da se bliži vrijeme 
prijave tema diplomskih radova koja će biti moguća i putem SharePoint portala. 
 
Ad. 4. S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 
 Predsjednik Studentskog zbora Tin Vučković izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da se privodi kraju 4. krug ispomoći studenata volontera na Covid odjelima. U 4 i pol mjeseca 
ispomoći ukupno 120 studenata odradilo je preko 13.000 volonterskih sati rada na svim Covid 
odjelima. Predsjednik Studentskog zbora pohvalio je kolegicu Esteru Ramić, studenticu 6. 
godine medicine, koja je odradila ukupno 416 sati volontiranja. Studenti volonteri bit će pozvani 
na ceremoniju uručenja potvrda o volontiranju i diploma, a volonterima s preko 200 
volonterskih sati bit će uručene brončane, srebrne i zlatne plakete za njihov doprinos na 
odjelima KBC-a Rijeka. 
 
 Formiran je popis studenata za cijepljenje protiv covid-19, prioritetni su studenti od 3. 
do 6. godine studija te je prijavljeno je oko 400 studenata. Tin Vučković se zahvalio dekanu i 
doktorici Nataši Dragaš – Zubalj, dr.med. na uloženom trudu u uvrštavanje studenata na 
prioritetnu listu za cijepljenje. 
 U veljači su održane dvije sjednice Studentskog zbora, jedna redovna, a druga 
dogovorno tematska po pitanju reforme kliničke nastave. Nakon prezentiranja reforme od 
strane dekana izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. i uprave, Studentski je zbor u odmaku 



od 10 dana izglasao podršku reformi. Zbor je prezentirao nekoliko pohvala i kritika, a konačno 
mislimo kako je predložena reforma optimalnija forma za izobrazbu budućih liječnika te da će 
ovaj oblik nastave stvoriti ugodniju i svrsishodniju atmosferu studiranja, kako studentima, tako 
i nastavnicima na klinici. 
 
 Predsjednik Studentskog zbora Tin Vučković izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da Udruga FOSS organizira od 15. – 20. ožujka 20.-ti po redu tjedan mozga, a od 24. – 28. 
ožujka kongres hitne medicine Hitri. 
 Udruga CRoMSIC organizira simpozij mentalnog zdravlja Psihomed od 16. - 18.travnja 
u suradnji sa studentima psihologije. Tin Vučković se zahvalio prof. dr. sc. Gordani Rubeša, 
dr. med. koja je pomogla u formiranju Psihomeda. 
 U tijeku je završna kampanja „Šaljem ti za osmijeh“ u sklopu projekta KosaRi, naši 
studenti poslali su svoje umjetničke uratke djeci oboljeloj od malignih bolesti. Održan je 
Webinar o demistifikaciji feminizma, a organizira se i cijepljenje protiv HPV-a. 
 Započeo je novi projekt  „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ te je Tin Vučković 
zamolio da se svi uključe u taj projekt na način da dostave plastične čepove u kutiju koja se 
nalazi u auli Fakultetu. U suradnji sa udrugom Hepatos započelo je testiranje na hepatitis 
 
 
Ad. 5.  
 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci u vezi članka 103. stavka 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 68. Pravilnika o radu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci Fakultetsko vijeće donosi 

 
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

 
Članak 1. 

(1) Pravilnikom o korištenju slobodne studijske godine (dalje: Pravilnik) utvrđuju se prava i 
obveze te način korištenja slobodne studijske godine (dalje: sabbatical) za zaposlenike 
Medicinskog fakulteta u Rijeci (dalje: Fakultet). 

Članak 2. 
(1) Sabbatical je ozbiljna profesionalna odgovornost i koristit će se za aktivnosti koje će 

poboljšati znanstvenoistraživačku i stručnu djelatnost Fakulteta.  
(2) Zaposlenicima Fakulteta izabranima u znanstveno-nastavno zvanje (dalje: nastavnici) 

može se odobriti korištenje sabbaticala za znanstveno i stručno usavršavanje. 
(3) Nastavnici mogu koristiti sabbatical jednom u sedam (7) godina i to nakon šest (6) godina 

efektivnog rada na Fakultetu u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu. 

(4) Pravo na sabbatical ne ostvaruje: 
 nastavnik koji je u radnom odnosu na određeno vrijeme, 

 nastavnik u godini koja prethodi njegovom umirovljenju, 
 nastavnik poslije isteka akademske odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio 65 

godina života. 
 

Članak 3. 
(1) Ako korištenje sabbaticala zatraži više nastavnika na istoj Katedri/Zavodu, dekan 

odlučuje koji nastavnik ima prednost. 



(2) Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće može potvrditi/donijeti odluku o ukupnom 
dozvoljenom broju korištenja sabbaticala za određenu akademsku godinu. 

(3) Sabbatical može trajati neprekidno godinu dana. 
 

Članak 4. 
(1) Nastavnik na sabbaticalu ne smije u svojstvu vanjskog suradnika držati nastavu na 

drugim institucijama. 
(2) Za vrijeme korištenja sabbaticala nastavnik nema pravo na naknadu troškova prijevoza, 

niti može biti upućen na službeno putovanje. 
(3) Za vrijeme trajanja sabbaticala nastavnik ne glasuje na sjednicama Fakultetskog vijeća. 
 

Članak 5. 
(1) Zahtjev za korištenje sabbaticala podnosi se najkasnije šest (6) mjeseci prije planiranog 
      korištenja sabbaticala dekanu uz prethodnu suglasnost pročelnika Katedre/Zavoda. 
(2) Odluka se dostavlja na znanje Fakultetskom vijeću.  
(3) Zahtjev mora sadržavati: 

 pozivno pismo institucije gdje će nastavnik provoditi svoju slobodnu studijsku godinu uz 
priloženi plan rada (ako se radi o znanstvenom i stručnom usavršavanju), 

 detaljan plan rada nastavnika s obrazloženim razlogom korištenja sabbaticala (ako se 
radi o znanstveno-stručnom radu: pisanje udžbenika, priručnika, monografija i sl.), 

 način realizacije nastave i drugih obveza, odnosno plan tko će preuzeti nastavu i druge 
obveze umjesto odsutnog nastavnika. 

(4) Prednost pri odobrenju sabbaticala imaju nastavnici s pozivnim pismom u renomiranoj 
inozemnoj instituciji. 

 
Članak 6. 

(1) Nastavnik može prekinuti korištenje sabbaticala. 
(2) Zahtjev za prekid sabbaticala podnosi dekanu. 
(3) Odlukom dekana o prekidu sabbaticala započeto korištenje sabbaticala smatra se 

iskorištenim. 
 

Članak 7. 
(1) Nakon završetka korištenja sabbaticala, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od 

dana završetka, nastavnik je obvezan dostaviti dekanu detaljno pisano izvješće o načinu 
korištenja sabbaticala i ispunjavanju plana aktivnosti.  

(2) Izvješće se dostavlja na znanje Fakultetskom vijeću. 
 

Članak 8. 
(1) Nakon korištenja sabbaticala, nastavnik je dužan raditi na Fakultetu najmanje onoliko 

vremena koliko je proveo na sabbaticalu, osim ako zbog prestanka ugovora o radu po sili 
zakona ili odlukom dekana isto nije moguće. 

 
Članak 9. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

 
Pravilnik je usvojen sa 2 suzdržana glasa. 
 



Ad. 6. 
 

Temeljen članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016. godine, KLASA:003-05/18-02/115, 
URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018. godine, KLASA:003-05/20-02/14, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020. godine), Fakultetsko vijeće donosi: 
 

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA NAJBOLJIM MLADIM ZNANSTVENICIMA 
 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom propisuju se: vrste i broj nagrada, uvjeti za dodjelu i postupak dodjele 
nagrada za najbolje mlade znanstvenike. 
 

Članak 2. 
Nagrade najboljim mladim znanstvenicima (u daljnjem tekstu: nagrade) dodjeljuje Medicinski 
fakultet u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet), za znanstveni rad u prethodnoj akademskoj godini 
(od 31.09. prethodne godine do 31.09. tekuće godine). 
  
Nagrade iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se mladim znanstvenicima do navršenih 35 
godina starosti u kalendarskoj godini za koju se nagrade dodjeljuju. Nagrade se dodjeljuju 
mladim znanstvenicima koji su zaposleni na Fakultetu, odnosno, izabrani na Fakultetu u 
naslovno suradničko ili znanstveno-nastavno zvanje, zaposleni u nastavnim bazama 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
VRSTE I BROJ NAGRADA 

Članak 3. 
Najboljim mladim znanstvenicima se dodjeljuju slijedeće nagrade: 

1. nagrada za temeljne medicinske znanosti 
2. nagrada za kliničke medicinske znanosti te javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu.  

      
Članak 4. 

Kategorizacija nagrade iz članka 3. ovoga Pravilnika određuje se ovisno o  
Katedri/Zavodu/Klinici/Centru u kojima je pristupnik bio zaposlen najmanje tri godine, a prema 
Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama koji je donijelo 
Nacionalno vijeće za znanost (Narodne novine br. 118/2009., 82/2012.,  32/2013. i 34/2016.).  

 
Članak 5. 

Svake godine se može dodijeliti po jedna nagrada iz članka 3. točke 1. i 2. ovog Pravilnika. 
Istoj osobi se nagrada ne može dodijeliti više puta. 
 

UVJETI ZA DODJELU NAGRADA 
Članak 6.  

Utvrđuju se sljedeći uvjeti za dodjelu nagrada i način njihova vrednovanja: 
 
1. ZNANSTVENI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U BAZI WoS Core 

Collection 



1.1. Vrednuje se u odnosu na ukupan broj autora: 
- 1-6 autora: 70 bodova prvom autoru, 40 bodova koautoru 
- 7-12 autora: 50 bodova prvom autoru, 30 bodova koautoru 
- Više od 12 autora: 40 bodova prvom autoru, 20 bodova koautoru 

 
1.2. Dopisni autor (Corresponding author) dobiva bodove kao prvi autor ovisno o ukupnom 

broju autora 
 

1.3. Osnovni broj bodova dodijeljen za znanstveni rad objavljen u časopisima koje 
registrira WoS Core Collection korigira se u odnosu na faktor odjeka časopisa (engl. 
Impact Factor - IF) i to na način da se bodovi množe s IF-om (računaju se lF-ovi 
objavljeni za prethodnu kalendarsku godinu). 

 
2. ZNANSTVENI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISIMA KOJE INDEKSIRAJU OSTALE 

RELEVANTNE BAZE (Scopus, PubMed, Excerpta Medica, Biological Abstracts, Chemical 
Abstracts i dr.) 
- 10 bodova prvom autoru 
- 8 bodova koautoru 
- dopisni autor dobiva bodove kao prvi autor. 

 
3. RAD U KNJIZI KOJU INDEKSIRA WoS Core Collection 

- 10 bodova prvom autoru 
- 8 bodova koautoru 

 
4. AKTIVNO SUDJELOVANJE NA KONGRESU 

- 20 bodova za usmeno izlaganje na međunarodnom kongresu 
- 10 bodova za usmeno izlaganje na domaćem kongresu 
- 15 bodova za nagrađenu postersku prezentaciju na međunarodnom kongresu  
- 10 bodova za nagrađenu postersku prezentaciju na domaćem kongresu  
4.1. Ukupan broj bodova ostvarenih sudjelovanjem na znanstvenim skupovima ne može 

prelaziti 10% ukupno ostvarenih bodova po ostalim točkama ovoga Pravilnika. 
 
5. REGISTRIRANO SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENOM PROJEKTU   

- 70 bodova voditelju/suvoditelju/koordinatoru projekata (bodovi se dodjeljuju za svaki 
projekt) 

- 35 bodova suradniku na projektima  
 

5.1. Ukupan broj bodova ostvarenih vođenjem i/ili sudjelovanjem u izradi znanstvenih 
projekata ne može prelaziti 20% ukupno ostvarenih bodova po ostalim točkama ovoga 
Pravilnika. 

Članak 7. 
Pristupnici koji po kriterijima iz članka 6. ovog Pravilnika ostvare manje od 250 bodova, 
diskvalificiraju se. 

Članak 8. 
Nagrada se dijeli na dva ili više pristupnika ukoliko se ostvari jedna od slijedećih mogućnosti: 

a) dva lili više pristupnika koji imaju jednak broj ukupnih bodova  
b) dva ili više pristupnika koji imaju različit broj ukupnih bodova pri čemu vrijedi 1000 

<X≤1500, a razlika među njima ne prelazi 0,5% ukupnih bodova   



c) dva ili više pristupnika koji imaju različit broj ukupnih bodova pri čemu vrijedi 1500 <X, 
a razlika među njima ne prelazi 1,0% ukupnih bodova   

 
POSTUPAK DODJELE NAGRADA 

Članak 9. 
Interni natječaj za dodjelu nagrada raspisuje Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje osniva Fakultetsko vijeće na 
prijedlog Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost. 
 
Natječaj se dostavlja predstojnicima/pročelnicima zavoda/katedri i objavljuje na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

Članak 10. 
Prijedlozi za dodjelu nagrada s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Povjerenstvu, u 
roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 
Članak 11. 

Nagrade se dodjeljuju u obliku novčanih iznosa i pisanog priznanja. Visinu novčanog iznosa 
nagrada utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. Povjerenstvo utvrđuje izgled i opis 
pisanog priznanja, kao i druga pitanja značajna za postupak dodjele nagrada. 
 

Članak 12. 
Nagrade dodjeljuje dekan Fakulteta na temelju prijedloga Povjerenstva. Nagrade se dodjeljuju 
svake godine za Dane Fakulteta. 

Članak 13. 
Sredstva za nagrade osiguravaju se iz vlastitih prihoda Fakulteta ostvarenih na tržištu od 
obavljanja osnovne i ostalih djelatnosti Fakulteta. 
 

Članak 14. 
Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavljaju stručne službe Fakulteta. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 
 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku propisanom za njegovo 
donošenje. 

Članak 16. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima (Klasa: 003-06/15-02/273, Ur. broj: 2170-24-01-15-02, od 15. rujna 
2015. godine, KLASA: 003-05/20-02/17, URBROJ: 2170-24-01-20-1, od 08. prosinca 2020. 
godine). 

Članak 17. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
Pravilnik je usvojen sa 2 suzdržana glasa. 

 
 
 
 



Ad. 7.  
ODLUKA  

o promjeni članova Povjerenstava Fonda za potporu istraživačima Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  

 
U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/373, 
UBROJ: 2170-24-01-20-1/TT od 13. listopada 2020. godine mijenja se točka I. tako da sada 
glasi: 
 
„I.  Imenuju se članovi Odbora Fonda za potporu istraživačima u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 
2. Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.  
4. Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
6. Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost  
7. Prodekan za poslovne odnose  

 
Prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost i prodekan za poslovne odnose članovi su 
Odbora po funkciji“ 
 
Točka II. ostaje na snazi. 

III. Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda za  potporu 
istraživačima Odbor Fonda za potporu istraživačima postaje Povjerenstvo Fonda za potporu 
istraživačima. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 8.  
 
Temeljem članka 34 Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci ((KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ: 2170-24-01-16-1,14. lipnja 2016. godine, KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ: 
2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018.godine KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-
20-1, od 6. listopada 2020.), Fakultetsko vijeće donosi 
 

ODLUKU  

o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima 

I. 
U odluci o osnivanju Fonda za potporu istraživačima (KLASA: 003-06/20-02/36, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od 21. siječnja 2020. godine) u točki II. stavku 5. riječi:  „Odbora 
Fonda za potporu istraživačima (u daljnjem tekstu: Odbor)“ zamjenjuju se riječima: 
„Povjerenstva Fonda za potporu istraživačima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)“ 
 



II. 
U cijelom tekstu Odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima riječ „Odbor“ u određenom 
padežu zamjenjuju se riječi: »Povjerenstvo« u odgovarajućem padežu. 
 

III.  
U točki III. stavku 1. riječi „Prodekan za znanstveno - istraživačku djelatnost je ujedno 
Predsjednik Odbora.“ brišu se.  

IV. 
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima stupa na snagu 
osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.  
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 9.  
 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-
01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. 
listopada 2020.), Fakultetsko vijeće donosi 
 

Pravilnik o korištenju sredstava Fonda za potporu istraživačima  
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
DIO PRVI 

Osnovne odredbe – područje primjene, sudionici postupka 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuje se financiranje znanstvene djelatnosti na Medicinskom 

fakultetu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) kroz Fond za potporu istraživačima te kriteriji za 
dodjelu sredstava iz Fonda. 

Članak 2. 
Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod.  
Članak 3. 

U ovom Pravilniku ključni pojmovi imaju sljedeće značenje: 
a) Sveučilište - Sveučilište u Rijeci.  
b) Fakultet - Medicinski fakultet u Rijeci. 
c) Fakultetsko vijeće – Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
d) Projekt – niz aktivnosti s utvrđenim ciljevima, namijenjenih ostvarenju određenih 

rezultata unutar ograničenog vremenskog okvira. 
e) Odbor Fonda za potporu istraživačima - Odbor koji imenuje Fakultetsko vijeće, a 

koji temeljem odluke dekana predlaže i priprema natječaje za dodjelu sredstava iz 
Fonda za potporu istraživačima, zaprima prijave te nakon recenzije i završetka 
postupka vrednovanja upućuje privremenu rang listu projekata predviđenih za 
financiranje na odluku dekanu. 

f) Voditelj projekta – odgovorna osoba za projekt financiran iz Fonda za potporu 
istraživačima.  

g) Podnositelj projektnog prijedloga – osoba koja prijavljuje projektni prijedlog. 



h) Stručni savjetnik za projekte (u daljnjem tekstu: Stručni savjetnik) – djelatnik Službe 
za znanost, projekte i doktorske studije, zaposlenik društvenog ili humanističkog 
usmjerenja koji pruža administrativnu potporu voditeljima projekata i podnositeljima 
projektnih prijedloga, prati natječajne pozive, koordinira proces prijave projekata te 
vodi projektnu arhivu. 

i) Služba za znanost, projekte i doktorske studije – stručno-administrativna služba 
Fakulteta. 

j) Iskusni istraživač – istraživač koji je na Medicinskom fakultetu u Rijeci ili nastavnoj 
bazi zaposlen u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili višem.  

k) Poslijedoktorand – znanstveni suradnik sa akademskim stupnjem doktora znanosti. 
Članak 4. 

U postupku dodjele sredstava iz Fonda za potporu istraživačima sudjeluju sljedeće 
osobe i tijela: 

1. Odgovorne osobe Fakulteta,  
2. Podnositelj projektnog prijedloga, 
3. Odbor Fonda za potporu istraživačima (u daljnjem tekstu: Odbor), 
4. Služba za znanost, projekte i doktorske studije (u daljnjem tekstu: Služba), 
5. Služba za računovodstvo, financije i nabavu (u daljnjem tekstu: Računovodstvo). 

 
Članak 5.  

(1) Natječaje za dodjelu potpora raspisuje dekan, a priprema ih i provodi Odbor. 
(2) Dekan raspisuje natječaje dinamikom koja ovisi o raspoloživim sredstvima. 
(3) Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Fond za potporu istraživačima osigurava 

financijska sredstva za sljedeće okvirne kategorije potpora: 
a. Potpora za znanstvena istraživanja iskusnih istraživača; 
b. Potpora za znanstvena istraživanja poslijedoktoranada; 
c. Potpora voditeljima projekata prijavljenih na natječaje kompetitivnih 

međunarodnih poziva koji su pozitivno ocijenjeni, ali nisu na listi za 
financiranje zbog ograničenih financijskih sredstava; 

d. Potpora namijenjena financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje 
opreme za znanstvena istraživanja; 

e. Potpora za zaštitu i održavanje intelektualnog vlasništva; 
f. Potpora za odobrene patente.  

(4) Jedan istraživač može podnijeti jednu prijavu po natječaju te može iz Fonda za potporu 
istraživačima dobiti samo jednu potporu za istu temu istraživanja. 

(5) Projekti se prijavljuju elektronički prilaganjem dokumenata na SharePoint portal Fakulteta 
na za to predviđeno mjesto. 
 

DIO DRUGI 
Kriteriji za dodjelu sredstava 

 
Članak 6.  

(1) Ovim Pravilnikom se utvrđuju opći kriteriji za dodjelu sredstava koji vrijede za sve 
natječaje koji se temelje na Pravilniku. 

(2) Postupak evaluacije kvalitete projektnog prijedloga provode vanjski neovisni recenzenti 
koji nisu zaposleni na Medicinskom fakultetu u Rijeci niti u nastavnim bazama 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prethodno postignuće prijavitelja vrednuje Služba za 
znanost, projekte i doktorske studije. 



(3) U fazi evaluacije boduju se prethodna postignuća prijavitelja te kvaliteta projektne ideje, s 
tim da se relevantnost ova dva kriterija vrednuje u omjeru 60:40 u korist projektne ideje.  

(4) Prije potpisivanja ugovora voditelj projekta treba dostaviti pozitivno mišljenje Etičkog 
povjerenstva ustanove na kojoj će se istraživanje provesti, a temeljem koje se dodjeljuje 
suglasnost Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 

DIO TREĆI  
Izvještavanje i evaluacija projekata 

 
Članak 7. 

(1) Voditelji projekata financiranih iz Fonda za potporu istraživačima imaju obvezu 
dodijeljena sredstva trošiti namjenski (u skladu s financijskim planom dostavljenim u fazi 
prijave) te su dužni u roku od 30 dana nakon isteka 18 mjeseci provedbe projekta 
podnijeti pisani izvještaj Odboru. 

(2) Izvještaj se sastoji od narativnog dijela koji uključuje prikaz postignutih rezultata 
istraživanja i njihove diseminacije, te financijskog dijela tj. izvještaja o utrošenim 
sredstvima. 

(3) Sukladno Pravilniku o korištenju sredstava Fonda za potporu istraživačima Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, Fakultet može smanjiti ili ukinuti financiranje prije isteka predviđenog 
roka onim projektima za koje se tijekom provedbe utvrdi da njihovi voditelji nenamjenski 
troše sredstva, u slučaju da im se prekida radni odnos ili ukoliko projekti na drugi način 
nisu u skladu s kriterijima Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za potporu 
istraživačima Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

(4) Voditelji projekata kojima izvještaj ne bude pozitivno ocijenjen se ne mogu više natjecati 
za sredstva iz Fonda za potporu istraživačima. 

(5) Neutrošena sredstva iz Fonda za potporu istraživačima se vraćaju u Fond.  
 

DIO ČETVRTI 
Odbor 

 
Članak 8. 

(1) Odbor daje preporuke dekanu za raspisivanje natječaja reguliranih ovim pravilnikom 
vodeći pritom računa o raspoloživim sredstvima u Fondu za potporu istraživačima, 
priprema natječajnu dokumentaciju u skladu s odlukom dekana, te rangira zaprimljene 
prijave u skladu s uvjetima natječaja. 

(2) Vrednovanje projektnih prijedloga provode Služba za znanost, projekte i doktorske studije 
i vanjski recenzenti prema kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga navedenima u 
dokumentu Kriteriji postupaka za raspodjelu sredstava Fonda. 

(3) Odbor odlučuje većinom glasova, a njegov rad se detaljnije normira Poslovnikom za rad 
stalnih povjerenstava. 

(4) Odbor svoje sjednice može održavati i sredstvima elektroničke komunikacije uz korištenje 
fakultetskog SharePoint portala, a saziva ih predsjednik Odbora. 

 
DIO PETI  

Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 9. 
Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda za  potporu 

istraživačima, riječi: „Odbor Fonda za potporu istraživačima (u daljnjem tekstu: Odbor)“ 



zamjenjuju se riječima: „Povjerenstvo Fonda za potporu istraživačima (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo)“. 
U cijelom tekstu Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za potporu istraživačima Medicinskog 
fakulteta u Rijeci riječ: „Odbor“ u određenom padežu zamjenjuju se riječi: „Povjerenstvo“ u 
odgovarajućem padežu. 

Članak 10. 
Na sva pitanja u svezi s raspolaganjem sredstvima iz Fonda za potporu istraživačima 

koja nisu odgovarajuće uređena ovim Pravilnikom se primjenjuju drugi interni akti Fakulteta i 
Sveučilišta u Rijeci te propisi Republike Hrvatske i nadležnih tijela EU.  

 
Članak 11.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
Pravilnik je usvojen sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 10.  

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 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 11.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku  
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (odluke 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/20-02/338, 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 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12.  

ODLUKA 
 o usvajanju izmjena obrasca Potvrde o provedenom institucijskom istraživanju 

kvalitete nastavnog rada, točka 5.1.3. Priručnika za kvalitetu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci 

 
I. Usvaja se izmjena obrasca Potvrde o provedenom institucijskom istraživanju 

kvalitete nastavnog rada, točka 5.1.3. Priručnika za kvalitetu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci. 



II. Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
 
Ad. 13.  

ODLUKA  
o usvajanju financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu 

 
I.     Usvaja se Financijsko izvješće Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu.  

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

ODLUKA  
o usvajanju Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2020. godinu Medicinskog fakulteta 

Rijeka  
 

I. Usvaja se Izvješće o provedbi akcijskog plana za 2020. godinu Medicinskog 
fakulteta Rijeka. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 15.  

ODLUKA  
o usvajanju Akcijskog plana za 2021. godinu Medicinskog fakulteta Rijeka  

 
I. Usvaja se Akcijski plan za 2021. godinu Medicinskog fakulteta Rijeka. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 16.  

ODLUKA 
 o promjeni voditelja predmeta  na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2021./2022. godinu  
 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

Novi voditelj  Studijska 
godina 

Status 
predmeta 

Interna 
medicina   

Prof. dr. sc. Luka 
Zaputović 

Izv. prof. dr. sc. Goran 
Hauser  

4. obvezni 

 
Ad. 17.  

ODLUKA  
o novim izbornim predmetima za akademsku 2021./2022. godinu  

 
Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novih izbornih predmeta za akademsku 
2021./2022. godinu. 



Voditelj predmeta Naziv predmeta 

Naziv predmeta ENGL 

Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Prof. dr. sc. Karmen 
Lončarek 

Smrt 
Death 

Medicina 
 

1. P5/V10/S10 1,5 

Doc.dr.sc. Sanja 
Dević Pavlić 

Epigenetika u zdravlju i 
bolesti 
Epigenetics in health 
and diseases 

Medicina 3. P5/V0/S20 1,5 

Doc. dr. sc. Kristina 
Lah Tomulić 

Hitna stanja u pedijatriji 
kroz scenarije  
Emergencies in children 
through scenarios 

Medicina 6. P5/V15/S5 1,5 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 18.  
 
Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 
123/03, 198/03, 105/04,  174/04,  02/07,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,  101/14, 60/15, 
131/17) i čIanka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1,  od  14. lipnja 2016.  godine, KLASA:003-05/18-02/115, 
URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018. godine, KLASA:003-05/20-02/14, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.), Fakultetsko vijeće donosi 

 
ODLUKA O KRITERIJIMA PRIJELAZA STUDENATA SA DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA 

 

I. 

Studentu koji studira na drugom visokom učilištu može se odobriti prijelaz s istovrsnog studija 
na studij medicine na hrvatskom jeziku. 

Na studij medicine na engleskom jeziku mogu prijeći studenti s drugih istovrsnih studija 
medicine na drugim sveučilištima država članica EU.  

Prijelaz nije moguć upisom u prvu niti završnu godinu studija.  

Mišljenje o uvjetima nastavka studija studenata koji su podnijeli zahtjev za prijelaz daje   
Povjerenstvo koje imenuje nadležni prodekan imajući u vidu stupanj sukladnosti i kvalitetu 
izvedbe programa, otvorenost europskog akademskog prostora i zakonski okvir u Republici 
Hrvatskoj.  

Studenti koji prelaze na četvrtu ili petu godinu studija na engleskom jeziku obvezni su priložiti 
potvrdu o znanju hrvatskog jezika na razini B1.  
Student drugog visokog učilišta istog studijskog programa koji izgubi pravo studija na tom  
visokom učilištu, a ostvari pravo upisa na Fakultet putem Upisnog postupka, neće se odobriti 
upis u višu godinu studija.  

II. 

Broj studenata prijelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta. Zbroj prijelaznika i vlastitih 
studenata mora u pravilu biti usklađen s kapacitetom Fakulteta.  



Ukupan broj studenata koji mogu preći na Medicinski fakultet u Rijeci utvrđuje Dekanski kolegij 
za svaku akademsku godinu.  

III. 

Studentu se može odobriti prijelaz pod sljedećim uvjetima:   

- položeni svi ispiti i zadovoljeni drugi uvjeti za redoviti upis na fakultet s kojega prelazi, 
do 15. rujna tekuće akademske godine, 

- propisano trajanje studija do trenutka prijelaza, bez ponavljanja i mirovanja godine, 
- ukupan prosjek ocjena jednak ili viši od 3,8  
- opravdanost prijelaza 
- ima položenu i/ili priznatu hrvatsku državnu maturu, s položenim obveznim 

predmetima hrvatski jezik, matematika i strani jezik, te izborne predmete biologija, 
kemija i fizika na razini A (studij na hrvatskom jeziku), 

- potvrdu o znanju hrvatskog jezika na razini B1 (studij na engleskom jeziku). 
O ispunjavanju uvjeta i opravdanosti prijelaza odlučuje Prodekan za nastavu temeljem 
mišljenja Povjerenstva za prijelaze.  

Student kojem je odobren zahtjev za prijelaz na studij na hrvatskom jeziku, plaća iznos 
participacije u troškovima studija (školarinu), sukladno Odluci o visini participacije u 
troškovima studija koju donosi Senat Sveučilišta u Rijeci. 

Student kojem je odobren zahtjev za prijelaz na studij na engleskom jeziku, plaća iznos 
participacije u troškovima studija (školarinu), sukladno Odluci o visini školarine za 
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicina na engleskom jeziku koju donosi  
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Rijeci. 

Ispiti položeni na matičnom visokom učilištu priznat će se prijelazniku ako se radi o predmetima 
koji su predviđeni studijskim programom Medicinskog fakulteta u Rijeci i ako razlika nastavnog 
opterećenja nije veća od 30%.  

IV. 

Zahtjev za prijelaz studenata u pisanom obliku predaje se od 1. do 15. rujna tekuće akademske 
godine u Pisarnicu Fakulteta naslovljenog na Službu za studentske poslove. Zahtjevi poslani 
poslije navedenog roka neće se razmatrati. 

Uz zahtjev treba priložiti: 

- ovjereni prijepis položenih ispita s pripadajućim ECTS bodovima i ocjenama 

- potvrda matičnog fakulteta s kojega prelaze da student ispunjava uvjete za redovan 
upis u narednu godinu studija 

- indeks ili ovjerenu presliku indeksa (ukoliko su indeksi korišteni na studiju)  

- preslika određenog dijela studijskog programa ovjerena na matičnome fakultetu 

- student koji prelazi s fakulteta iz inozemstva na studij medicine na engleskom jeziku, 
uz originalne isprave, mora dostaviti ovjeren prijevod na engleski jezik tih isprava, 
ovjereni prijevod nastavnog plana i studijskog programa visokog učilišta s ishodima 
učenja na kojima su ostvareni ECTS bodovi na engleskom jeziku 

- potvrda o državljanstvu 



Kandidat kojemu nije odobren prijelaz ima pravo žalbe dekanu u roku od 15 dana od dana 
primitka rješenja 

Student kojemu je odobren prijelaz na studij upisuje se u roku od osam (8) dana od dana 
uručenja odluke o odobrenju prijelaza.  

V. 
Ako više pristupnika od broja utvrđenog odlukom dekana ispunjava uvjete za prijelaz, 
prednost imaju pristupnici koji su postigli bolji opći uspjeh na dosadašnjem studiju. 

Pri izračunavanju prosjeka općeg uspjeha na studiju uzimaju se ocjene svih položenih ispita 
na fakultetu s kojeg se traži prijelaz, čiji zbroj se dijeli s brojem ukupno položenih predmeta.   

         VI. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

 
VII. 

Stupanjem na snagu Odluke o kriterijima prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta, prestaje 
važiti Odluka o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta (KLASA : 
003-06/10-02/619, URBROj : 2170-24-01-10-1,od 30. prosinca 2010. godine, KLASA:003-
06/16-02/122, URBROJ:2170-24-01-16-1,od 19.travnja 2016. godine)  
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 19.  

ODLUKA  
o usvajanju prijedloga člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenog područja 

Biomedicina i zdravstvo  
 

I. Za člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo 
predlaže se prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing.  
 

II. Prijedlog člana dostavlja se Izbornom povjerenstvu za prikupljanje prijedloga 
kandidata za izbor člana Sveučilišnog Savjeta. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 20.  

ODLUKA  
o obavljanju lektoriranja i prijevoda 

 
I. Lektoriranje i prijevodi obavljat će se u sklopu Centra za unaprjeđenje nastavničkih 

kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci od 
ovlaštenih lektorica za hrvatski i engleski jezik.  
 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 



Ad. 21. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 21. I.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  

 
I. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika i suradnika, te imenuju članovi Stručnog  

povjerenstva kako slijedi: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme 
u nepunom radnom vremenu – 30 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med.  

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i izv. 
prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med.  

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

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i doc. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Alen 
Protić, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

c) 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 se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., 
doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubrako Manestar, dr. med.  

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

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med., izv. 

prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 
 

Ad. 21. II.  
ODLUKA  

o poništenju natječaja  
 

Poništava se natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, na WEB stranicama 
Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 21. listopada 2020. godine, te u «Večernjem listu» 
dana 18. listopada 2020. godine, za izbor jednog nastavnika u znastveno-nastavnom zvanju 
naslovni docent, 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, iz razloga nedostatka nastavne norme na 
Katedri za neurokirurgiju, koju bi novom nastavniku trebalo osigurati. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 21. III.  

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

 
a) 

Izv. prof. dr. sc. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

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

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
 
 



c) 
Izv. prof. dr. sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se 

u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
d) 

Doc. dr. sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof. matematike i fizike, viši znanstveni 
suradnik, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
izvanredni profesor, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 
5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2021.     

e) 
Prof. dr. sc. RENATA JURIŠIĆ GRUBEŠIĆ, mag. pharm., znanstvena savjetnica, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, 
znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s 
punim radnim vremenom, do 16. siječnja 2022. godina, kada joj ističe vrijeme od 5 (pet) godina 
od izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica.   
 

Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
f) 

Doc. dr. sc. LARA BATIČIĆ, dipl. sanit. ing., viša znanstvena suradnica, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana 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 od 01. travnja 2021.     
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 21. IV.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

 
a) 

Prof. dr. sc. SREĆKO VALIĆ, prof., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, 



znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, 
biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 24 
sata tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2021.     

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Izv. prof. dr. sc. GORDANA ŽAUHAR, prof., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno područje 
prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na 
Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 19. travnja 2021.     

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

Izv. prof. dr. sc. TAMARA BRAUT, 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 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2021.     

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 21. V.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Nasl. prof. dr. sc. NEVEN SKITARELIĆ, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom 

zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni redoviti profesor u trajnom 
zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  

 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Nasl. doc. dr. sc. IVANA MRAVIČIĆ, 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 



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. 
 

c) 

Nasl. doc. dr. sc. IGOR BORIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju 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. 
 

d) 
Dr. sc. JADRANKA VUKOVIĆ RODRIGUEZ, mag. pharm., znanstvena savjetnica, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za farmakologiju 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. 21. VI.  
ODLUKA  

o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju 

 
a) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Nede Smiljan Severinski, 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. Nede Smiljan 
Severinski, 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 nasl. 
doc. dr. sc. Ivane Mihalek, dipl. ing. fizike, za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 



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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor nasl. doc. dr. sc. Ivane 
Mihalek, dipl. ing. fizike, u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 21. VII.  

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

znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu   
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Tamare Braut, dr. med., za prijevremeni 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 prijevremeni izbor izv. prof. dr. sc. 
Tamare Braut, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 21. VIII.  

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 dr. sc. 
Davora Jurišića, 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 dr. sc. Davora Jurišića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 6 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
Ad. 21. IX.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 



a) 
I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 

prof. dr. sc. Mladenke Malenica, dipl. ing. preh. teh., 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 izv. prof. dr. sc. Mladenke 
Malenica, dipl. ing. preh. teh., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Anje Harej Hrkać, mag. bioteh. in 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. Anje Harej Hrkać, 
mag. bioteh. in med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 21. X.  

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

Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Biserke Kovač, 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. Biserke Kovač, dr.  
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 
 
 



Ad. 21. XI.  
ODLUKA  

o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 65 godina života, po 

zahtjevu Pomorskog fakulteta u Splitu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Rosande Mulić, dr. med., radi nastavka rada 
nakon 65 godina života, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, 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 o ispunjavanju kriterija znanstvene i 
nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Rosande Mulić, dr. med., radi nastavka rada nakon 65 
godina života, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita.  
 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 21. XII.  

O D L U K U 
o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje 

po osobnom zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstava 
 

a) dr. sc. Marijana Vičić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu asistentica, na Katedri za dermatovenerologiju, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, 
dr. med., prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. 
 

b) dr. sc. Blažen Marijić, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistent, na Katedri za otorinolaringologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., 
doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

c) dr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju naslovna  
poslijedoktorandica, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 



 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i doc. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

d) doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za socijalnu medicinu i 
epidemiologiju, za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 21. XIII.  

O D L U K A  

o imenovanju mentora 

 

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

- Ivana Budisavljević, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.) 
 

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

- Luka Bastiančić, dr. med.  (mentor prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.) 
- Tihomir Bradić, dr. med.  (mentor izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.) 
- Dina Miletić Rigo, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.) 

  Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 

Ad. 22. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 22.I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Vedrana Drvar, mag. med. biochem., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: Imunomodulacija makrofaga sinovijske membrane 7-ketokolesterolom u 
bolesnika s osteoartritisom” pristupnice Vedrane Drvar, mag. med. biochem. u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Jagoda Ravlić Gulan, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Porin Perić, dr. med. 



3. izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 
 

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”.  

 
b) 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Karakterizacija mikroglija i astrocita u mozgu tijekom latentne 
citomegalovirusne infekcije” pristupnice Andree Mihalić, mag. biotech. in med. u 
sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, 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 Igor Štimac, mag. sanit. ing., 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: „Biogeneza citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona 
preuređivanjem sortiranja u endosomalnim reciklirajućim domenama” pristupnika 
Igora Štimca, mag. sanit. ing. u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kem. 
2. doc. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, dipl. ing. med. biokem.  
3. prof. dr. sc. Ivica Pavić, 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”.  

 
d) 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Utjecaj polimorfizama gena PPARA i PPARG te njihove interakcije s 
prehrambenim navikama na metaboličke parametre i težinu simptoma u bolesnika 
sa shizofrenijom i velikim depresivnim poremećajem” pristupnice Jelene Rebić, dr. 
med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen dr. med. 
2. doc. dr. sc. Marina Šagud, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biol. i kem. 

 
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”.  

 
e) 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Imunološka uloga proteina PrPC tijekom virusne infekcije” pristupnice 
Dubravke Karner, mag. biotech. in med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Mario Habek, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, 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”.  

 
f) 

I. Utvrđuje se da Miljenka Igrec, mag. med. techn., 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: “Uloga inhibitora apoptoze makrofaga/CD5L u razvoju pretilosti i 
pridruženih metaboličkih komplikacija” pristupnice Miljenke Igrec, mag. med. techn. 
u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, dr. med. 



3. doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.  
 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 22.II.  

ODLUKA 
 o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Dentalna medicina 
 

a) 
I. Utvrđuje se da Odri Cicvarić, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Povezanost stanja stomatognatog sustava s učinkovitošću žvakanja u 
djece” pristupnice Odri Cicvarić, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent. 
2. prof. dr. sc. Domagoj Glavina, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. tehn. 

 
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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Ema Paljević, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Cijeljenje apikalnog parodontitisa nakon nekirurškog endodontskog 
liječenja: utjecaj šećerne bolesti i navike pušenja duhana” pristupnice Eme Paljević, 
dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med. dent. 
2. doc. dr .sc. Maja Cigrovski Berković, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, 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.  
 

V. 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. 22.III.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Epidemiološka obilježja 
ponašanja povezanih s traženjem lijekova i nemedicinske upotrebe pregabalina i 
bupropiona u osoba lišenih slobode” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Dinka Štajduhara, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branko Kolarić, 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 bioloških lijekova na 
kvalitetu života u odraslih s Crohnovom bolešću: sustavni pregled i meta-analiza” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Mirjane Stanić Benić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, 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. 

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Izražaj bjelančevine toplinskog 
šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u miokardu srca sa hipertrofijom lijeve 
klijetke” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Antuna Ferenčića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., a za komentora izv. 
prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, 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. 23.  

ODLUKA  
o stavljanju u mirovanje istraživačkih analitičkih metoda obveznog kolegija Doktorske 

škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
stavljaju se u mirovanje od naredne akademske godine sljedeće istraživačke analitičke 
metode: 

- Metoda 15. Analiza stanica i tkiva III: laserska mikrodisekcija, elektronska 
mikroskopija 

- Metoda 17. Biobanka: pohrana i upotreba humanog biološkog materijala 



Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 24.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina  
 
I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Jasnu Marušić, dr. med. polaznicu 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
“Povezanost mutacijskog statusa PIK3CA gena i izražaja CTLA-4, PD-1 i tumorskog 
infiltrata limfocita u karcinomu dojke i njihova prognostička vrijednost” mentorice doc. dr. 
sc. Emine Babarović, dr. med.  
 

II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Povezanost izraženosti PD-1, PDL-1 i p53 
molekula s tumorskim infiltratom limfocita u endometrioidnom karcinomu endometrija i 
njihova prognostička vrijednost“ usvojena za akademsku godinu 2019./2020. godinu se 
poništava. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 25.  

ODLUKA 
 o promjeni okvirne teme istraživanja i mentora Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina  
 

I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Niku Hlača, dr. med. polaznicu 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
“Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi vitiliga”, 
a za novog mentora se odobrava izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med.  
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 26.  

ODLUKA  
o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  

 
I. Predavanja u okviru on line serije predavanja EFIS on Tour u organizaciji Europskog 

udruženje imunoloških društava verificiraju se kao pozvana predavanje Doktorske 
škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS 
bodova.  
 

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



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 27. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
Ad. 27. I.  

ODLUKA  
o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  

 
a) 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Jeleni Rebić, dr. med.  
polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se  prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing. 
 

III. Imenuje se komentor izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
 
 
b) 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Hrvoju Omrčenu, dr. 
med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med.  

 
III. Imenuje se komentor  prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 

 
 
Ad. 27. II.  

ODLUKA 
 o imenovanju voditelja Poslijediplomskog specijalističkog studiju Sportska i 

rehabilitacijska medicina 
 

I. Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.  imenuje se za voditelja Poslijediplomskog 
specijalističkog studija Sportska i rehabilitacijska medicina. 

 
II. Imenovani voditelj studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2023. 

godine. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad.  28.   I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   
 
Ad. 28.I.  

ODLUKA  
o donošenju Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Usvaja se Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 



II. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

 
Ad. 28.II.  

ODLUKA  
o donošenju Postupovnika za izdanja Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Usvaja se Postupovnik za izdanja Medicinskofg fakulteta u Rijeci koji proizlazi iz 

Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Donošenjem ovog Postupovnika stavlja se van snage stari postupovnik (Postupak 
prijave udžbenika i ostalih nastavnih izdanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci, usvojen na Fakultetskom vijeću 25.02.2014.) 

 
 

Ad. 29. R a z n o 
 
 Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. prezentirala je članovima Fakultetskog vijeća 
standardizaciju izdavačke djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci. Nakon izlaganja doc. dr. 
sc. Nina Pereza, dr. med. zahvalila se članovima Povjerenstva za izdavačku djelatnost koji su 
uložili veliki trud u kreiranje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci 
te administratorici Evgenii Arh, dipl. knjižničar te prodekanici za nastavu prof. dr. sc. Ivani 
Marić, dr. med. na pomoći. Prezentacija iznesenoga izlaganja sastavni je dio ovoga zapisnika. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 
 

Dekan 
 

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

 
 


