
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/19 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 13. travnja 2021. 
 

Z A P I S N I K 
 
 
XIII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 08. travnja do 13. travnja 2021. godine te putem 
internetske platforme MS Teams 13. travnja 2021. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  133 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 
Prisutno na sjednici:    115 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, Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Tea 
Tijanić, dipl. oec.   
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XI. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 05. 

ožujka do 09. ožujka 2021. godine, zapisnika XII. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 26. ožujka do 30. ožujka 2021. godine te zapisnika 
tematske sjednice od 30. ožujka 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  

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

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

 
5. Donošenje odluke o izmjeni odluke o obavljanju lektoriranja i prijevoda (molimo da 

pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
6. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na SharePoint Portalu 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 
 

7. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 



8. Donošenje odluke o izmjeni naziva Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje  prije održavanja 
sjednice vijeća) 
 Predloženi naziv sadržava sve elemente koji su dugi niz godina obuhvaćeni 
područjem interesa i radom djelatnika Zavoda. Naime, na Zavodu za farmakologiju se 
održava nastav iz obveznih kolegija Farmakologija, Klinička farmakologija te opća i 
Specijalna toksikologija kao i izbornog kolegija Toksikologija lijekova. Nadalje, pored 
djelatnika koji se u svojem znanstvenom radu bave dominantno područjem temeljnih 
istraživanja u području farmakologije, na Zavodu za farmakologiju zaposleni su i specijalisti 
kliničke farmakologije i toksikologije čija je znanstvena i stručna aktivnost usmjerena u 
navedenom području.  
 Slične izmjene naziva dosada su provedene i na razini Katedri/Zavoda za 
farmakologiju na Medicinskom fakultetima u Zagrebu i Splitu, a uobičajene su i na mnogim 
Medicinskim fakultetima u inozemstvu. Naime, iako farmakologija kao znanost obuhvaća 
kako temeljnu tako i kliničku farmakologiju s toksikologijom, pored niza sličnosti, svako od 
navedenih područja se bitno razlikuje i odlikuje svojim specifičnostima. Prihvaćanje 
navedenih promjena u nazivima Katedri/Zavoda za farmakologiju u nas i u svijetu ima za cilj 
naglasiti važnost pojedinih područja farmakologije pa u tom smislu smatra se da je 
predloženi novi naziv Zavoda prihvatljiviji i u skladu sa suvremenim trendovima. 
 
9. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta od akademske 2021./2022. godine  

(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 
 

10. Donošenje odluke o preraspodjeli unutar predviđenog broja sati i izmjena sadržaja 
predmeta za akademsku 2021./2022. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 

11. Donošenje odluke o novim izborni predmeti od akad. 2021./2022. godine – prilog na 
SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
12. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 

2021./2022. godinu – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 

13. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
13.I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za otorinolaringologiju. 
 
13. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 25. siječnja 2021. godine i  



suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 16. ožujka 2021. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 5 sati tjedno. 
 

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

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. veljače 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. ožujka 2021. godine, za izbor 
suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno.  
 
13. 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 u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na 
Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno. 
(pristupnik: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) 
 



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 patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Gordana Đorđević, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, 
znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm.- znanstveni suradnik) 
 
13. 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 docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenik: doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh.) 

 
13. 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 radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. prof. dr. sc. Goran Roić, 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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Sanja Pleština, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Biserka Pigac, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 



fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Dijana Travica Samsa, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
13. VI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
(pristupnica: dr. sc. Iva Vukelić, dipl. sanit. ing.) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno 
vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Ines Kristofić, dr. med.) 
 

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

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
(pristupnice: Lea Juretić, mag. pharm. i Paola Čargonja, dr. med.) 
 
13. VII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: Senka Kajčić, dr. med.) 
 
13. VIII. 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) doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

b) dr. sc. Marin Golčić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske 
znanosti. 



c) dr. sc. Blažen Marijić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske 
znanosti. 
 
13. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za zdravstvenu ekologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

 
14. D o k t o r s k i   s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

14.I. Donošenje odluke o promjeni suradnika na obveznom kolegiju Doktorske škole  
 
a) Kolegij Metodologija izradbe znanstvenog rada, voditelj prof. dr. sc. Lidija Bilić-

Zulle 
 

14.II. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornim kolegijima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina u okviru Doktorske 
škole 

 
a) Kolegij „Patogeneza virusa I“, voditelj prof. dr. sc. Stipan Jonjić 

 
b) Kolegij „Patogeneza virusa II“, voditelj prof. dr. sc. Astrid Krmpotić 
 
c) Kolegij „Patobiologija starenja i neurodegenerativne bolesti“, voditelj prof. dr. sc. 

Jasenka Mršić-Pelčić 
 

14.III. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornim kolegijima na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo u okviru Doktorske škole  
 
a) Kolegij „Protuepidemijske intervencije“, voditelj prof. dr. sc. Branko Kolarić 

 
14.IV. Donošenje odluke o promjeni voditelja izbornih kolegija na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina u okviru Doktorske škole  

 
a) Kolegij „Trauma mozga i ozljeda kralježnične moždine: translacijska istraživanja“, 

voditelj prof. dr. sc. Gordana Župan 
 

14.V. Donošenje odluke o promjeni voditelja i suradnika izbornih kolegija na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo u okviru 
Doktorske škole  
 



a) Kolegij „Cijepljenje”, voditelj prof. dr. sc. Branko Kolarić 
 
14.VI. Donošenje odluke o imenovanju komentora Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Klara Smolić, dr. med.  
 
14.VII. Donošenje odluke o imenovanju komentora Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) Vedrana Drvar, mag. med. biochem. 
 
14.VIII. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja i imenovanje 
komentora Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Mari Rončević Filipović, dr. med.  
 
14.IX. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Webinar prof. Antonia Lanzavecchia  

 
b) Predavanje prof. Paolo Manganottija 
 
14.X. Donošenje odluke o upisnim kvotama za poslijediplomske sveučilišne 
(doktorske) studije – Prilog na SharePoint portalu 
 
14.XI. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Martina Pavletić, dr. med.: „Dizajn, validacija i primjena brzih molekularnih 

dijagnostičkih testova u hitnoj medicini” 
 

b) Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.: “Reparacijski odgovor koštanog tkiva kalvarije 
štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s magnezijem” 

 
c) Gabrijela Begić, mag. med. lab. diag.: “Analiza dentalnog biofilma na 

politetrafluoroetilenskim membranama visoke gustoće” 
 

14.XII. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Klara Smolić, dr. med.: „Uporaba umjetne inteligencije u dijagnostici i odabiru 

optimalnog liječenja karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura” 
 
14.XIII. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Željka Cindrić, mag. med. techn.: „Model planiranja i upravljanja u sustavu 

zdravstvene njege u kući u Republici Hrvatskoj” 



b) Kata Ivanišević, mag. med. techn.: „Implementacija skale za procjenu profesionalnih 
kompetencija medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj” 
 

c) Ljerka Armano, mag. med. techn.: “Uvjerenja i stavovi o komplementarnoj, 
alternativnoj i integrativnoj medicini zdravstvenih radnika, pacijenata i studenata iz 
područja biomedicine i zdravstva u Republici Hrvatskoj” 

 
d) Ivan Brzić, mag. ing. silv., univ. spec.: “Učinci poljoprivrednih tehnoloških 

unaprijeđenja na izloženost aristolohičnoj kiselini u stanovnika endemskih sela” 
14.XIV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ivana Kolić, dr. med.: „Utjecaj genskih polimorfizama glutation-S-tranferaza na 

prenatalnu izloženost metil-živi” 
 

b) Ina Kelava, mag. sanit. ing.: „Uloga Atg5 u patogenezi eksperimentalne tularemije” 
 
c) Maša Knežević, mag. pharm. inv.: „Francisella - molekularni mehanizmi prilagodbe na 

stanice ameba” 
 
d) Carmen Rožmanić, mag. biol. exp.: „Stanice NK u patogenezi kongenitalne infekcije 

citomegalovirusom” 
 

e) Renata Vidaković, dr. med. dent.: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim 
deformitetima“ 

 
14.XV. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Hrvoje Mokrović, dr. med.: „Povezanost specifičnosti anatomije kuka hrvatske 

populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod ugradnje totalne endoproteze 
kuka“ 

 
14.XVI. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Maja Grahovac, dr. med.: „Uloga transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom 

melanomu“ 
 
15. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i (molimo da pod ovom točkom izvršite 

elektroničko  
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
15.I. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na programu cjeloživotnog učenja 
„Nekirurška estetska medicina – esthetic academy“ 

 
15.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija 
 



15.III. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

a) Danijel Brkić, dipl. sanit. ing. 
 
15. IV. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Martina Pavletić, dr. med. 
 
15. V. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

b) Petra Šverko Zinaić, dr. med. 
 
15 VI.  Donošenje odluke o određivanju upisnih kvota za Poslijediplomske 
specijalističke studije za akademsku 2021./2022. godinu – prilog na Share Point 
portalu 
 
16.  Donošenje Pravilnika o uvjetima prijave i bodovanja cjeloživotnog učenja 

Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) – prodekan izv. 
prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. održati će prezentaciju navedenog pravilnika 
 

17.  Donošenje odluke o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom fakultetu u Rijeci – prilog 
na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 
prije održavanja sjednice vijeća) 

 
18. R a z n o 
 

 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik XI. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 05. 
ožujka do 09. ožujka 2020. godine, zapisnik XII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 
održane od 26. ožujka do 30. ožujka 2021. godine te zapisnik tematske sjednice od 30. 
ožujka 2021. godine usvojen. 
 
Ad. 2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 
 Dekan je otvorio sjednicu Fakultetskog vijeća sa obavijesti o danima Fakulteta koji su 
se održali prilagođeni epidemiološkoj situaciji. Otvorena je izložba povodom 65. godina 
Medicinskog fakulteta u Rijeci na Korzu te se Dekan zahvalio prof. dr. sc. Amiru Muzuru, dr. 
med. te njegovim suradnicima sa Katedre za društvene i humanističke znanosti koji su 
osmislili i organizirali izložbu. Dekan se također zahvalio svim djelatnicima Fakulteta na 
angažmanu oko organizacije dana Fakulteta. U sklopu dana Fakulteta održana je uspješna 
znanstvena tribina u organizaciji prof. dr. sc. Marine Šantić, dipl. sanit. ing. Također je  
predstavljena knjiga, u sklopu Alumniri biblioteke, o životnom djelu prof. dr. sc. Ive Orlića te 
Hemeroteka  prof. dr. sc. Nikole Korina.  
Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće zbivanjima na Fakultetu : 

 cijepljeno je 210 studenata i to 198 studenata Medicine. Kroz iduća 2-3 tjedna biti će 
obuhvaćeni svi zainteresiranu studenti. 



 Sklopljen je ugovor o leasingu računala te će se krenuti sa nabavom prethodnih 
zahtjeva za nova računala. 

 Uskoro će se krenuti na raspisivanje natječaja za centralizirani ispis. 
 Oformljena je Knjižnica za biomedicinu i  zdravstvo – centralna biblioteka za Fakultet i 

KBC. 
 Lektoriranje će se obavljati u sklopu Knjižnice za biomedicinu i zdravstvo. 
 U suradnji sa KBC-om, Zavodom za mikrobiologiju i parazitologiju i Zavodom za 

gastoenterologiju radi se na formiranju banke Stolice koja će biti baza za fekalnu 
transplataciju, također se radi i na formiranju Biobanke koja će se smjestiti u sklopu 
Vivarija na Medicinskom fakultetu Rijeka. 

 U suradnji sa voditeljem Vivarija, prof. dr. sc. Bojanom Polićem, dr. med. te njegovim 
zamjenikom izv. prof. dr. sc. Felix Martinus Wensveen, dipl. ing. biol., radi se na izradi 
Pravilnika o korištenju Vivarija, odnosno troškovniku koji je potrebna prilikom 
provedbe projekta. 

 Odabrana je agencija za provođenje, odnosno usklađivanje, pravilnika za GDPR. 
 U ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine počinje se sa prvom fazom uvođenja  

programa DIAR – digitalna arhiva s urudžbenim zapisnikom. U prvoj fazi će se u 
program uvesti pisarnica, a u drugoj fazi, koja je predviđena za kraj svibnja, u 
program će se umrežiti i ostale ustrojstvene jedinice. Svi dokumenti prosljeđivati će 
se elektronski te će na taj način biti arhivirani. Program je od NetComa-a. 

 Još 4 katedre nisu dostavile tražena izvješća o radu za akad. 2019/2020. godinu. 
 Dekan je još jednom podsjetio na obvezu sudjelovanja na sjednicama Fakultetskog 

vijeća.  
 Prema uputama Službe za računovodstvo, financije i nabavu, Dekan je upozorio da 

sredstva dobivena za projekat nisu sredstva za vlastito trošenje već sredstva koja su 
vlasništvo Fakulteta. 

 Nije moguća refundacija kupljene informatičke opreme iz sredstava projekta. 
 Postupak nabave iz projekata podliježe pravilima javne nabave te je potrebno o tome 

voditi računa. 
 Kreće se sa pokretanjem prodaje stana na Gornjoj Vežici postupkom licitacije te će 

se dobivena sredstva od prodaje uložiti u sanaciju krova na zgradi dekanata. 
 
Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće da je pristiglo pozitivno mišljenje Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje za pokretanje studija Farmacije. Sada postupak osnivanja 
studija prelazi na Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj nakon 
kojega se čeka potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja te bi to trebao biti zadnji korak 
prije pokretanja studija. U petak, 16. travnja 2021. godine Dekan će sa prof. dr. sc. Dinkom 
Vitezićem, dr. med. potpisati ugovor sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom u Zagrebu 
kojim će se definirati odnosi između 2 fakulteta.  
 

Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o novostima sa 53. sjednici Senata 
održane 30. ožujka 2021. godine: 

 izv. prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med. – znanstvena savjetnica u znanstveno-
nastavno zvanje izabrana je za redovitu profesoricu 

 prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm. – znanstvena savjetnica u 
znanstveno-nastavno zvanje izabrana je za redovitu profesoricu 

 izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med. – znanstvena savjetnica u znanstveno-
nastavno zvanje izabrana je za redovitu profesoricu 



 nasl. prof. dr. sc. Neven Skitarelić, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
znanstveno-nastavno zvanje izabran je za naslovnog redovitog profesora u trajnom 
zvanju 

 izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. – znanstveni savjetnik u znanstveno-nastavno 
zvanje izabran je za redovitog profesora 

 prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. izabran je za predstojnika Doktorske škole 
 za člana Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo 

izabrana je prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
 na prijedlog rektorice Sveučilišta prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija, Dekan izv. 

prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. izabran je za člana Odbora za strategiju 
Sveučilišta u Rijeci za Medicinski fakultet 

 odobreni su Sveučilišni udžbenici na engleskom jeziku, i to dva udžbenika izv. prof. 
dr. sc. Tamare Braut, dr. med. te udžbenik prof. dr. sc. Alana Šustića, dr. med. te izv. 
prof. dr. sc. Vlatke Sotošek, dr. med.  

 prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. imenovan je za člana Matičnog odbora 
 prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. na prijedlog Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 

te prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. te prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. na 
prijedlog Medicinskog fakulteta u Rijeci, imenovani su u područna znanstvena vijeća 
za Biomedicinu 

 
Od ostalih novosti sa Sveučilišta Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da je 

prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić, 
izvijestila o postupku izrade novog SPP-a. Izvedbeni nastavni programi neće se više nalaziti 
na SPP-u nego će se objavljivati na Merlinu te je Dekan zamolio sve nastavnike da se 
upoznaju sa korištenjem Merlina. Također, online upisi održavati će se putem RiTEH 
aplikacije na razinu Sveučilišta u Rijeci. 

Na program cjeloživotnog obrazovanja više se ne plaća PDV što znači da će cijena biti 
povoljnija. Također, jedna od novosti je da je potpisan novi čarter za Erasmus do 2027. 
godine za 11 nastavnika i 28 studenata. 
 

Od izvješća sa Katedri pristigla su izviješća:  

 Katedre za pedijatriju da je Medicinski fakultet u Rijeci partner tečaja: 7. NIP 
VIRTUAL 2021. „Novi izazovi u pedijatriji: Vulnerabilne skupine“. Tečaj 1. kategorije trajne 
izobrazbe s međunarodnim sudjelovanjem od 05. do 07.ožujka 2021 godine. 
 Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. održala je pozvano predavanje „Što svaki liječnik 
treba znati o kongenitalnoj anemiji“ te je bila moderator modula „NIP International 2021: Meet 
the Expert Congenital anemias“ i moderator NIP seminara specijalizanata. 
 Nasl. doc. dr. sc. Inge Vlašić Cicvarić, dipl. psiholog održala je pozvano predavanje 
"Psihološki aspekti potpore kronično bolesnom djetetu i obitelji u ekstremno stresnim 
okolnostima (tijekom COVID pandemije i potresa). 
 

• Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu o održavanju 20. Tjedna mozga u  
Rijeci. Cijeli program izveo se preko platforme „Zoom“, a za svaki događaj bile su  dostupne 
poveznice za 100 učesnika. Događanja su bila i na Facebook stranicama (Tjedan mozga 
Rijeka) i Youtube. U tjedan dana bilo je 5930 pregleda (od toga 1630 gledatelja u prijenosu 
uživo, a  4300 naknadnih pregleda na našim kanalima na Facebooku i Youtube). Prof. dr. sc. 
Gordana Rubeša, dr. med. zahvalila se svim aktivnim sudionicima sa katedri Medicinskog 
fakulteta u Rijeci te sukoordinatorici Tjedna mozga u Rijeci doc. dr. sc. Danieli Petrić, dr. med. 



i predsjednici studentskog organizacijskog odbora Annemarie Marić, te svim studentima 
studenskog organizacijskog odbora. 
 
Nastupno predavanje održala je: 

 19. ožujka 2021. godine – dr. sc. Dijana Travica Samsa, dr. med. za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice 

 
Dekan je prikazao pregled financijskog poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 

31.03.2021.  godine koje je sastavni dio ovoga zapisnika. 
 
Ad. 3.  I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

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

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

Pravilniku o uvjetima prijave i bodovanja cjeloživotnog učenja pri Medicinskom fakultetu u 
Rijeci putem PowerPoint prezentacije koja je sastavni dio ovoga zapisnika. Prodekan izv. 
prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. nakon održane prezentacije odgovorio je na komentare 
vezane za Pravilnik postavljene na SPP-u u sklopu Fakultetskog vijeća.  

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

dipl. sanit. ing. 

Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove Fakultetskog 
vijeća o održavanju Znanstvene tribine u sklopu dana Medicinskog fakulteta u Rijeci po 
hibridnom modelu u Dvorani 1 te putem internetske platforme MS Teams. Svoje znanstvene 
aktivnosti izložilo je 15 Zavoda/Katedri/Centara, odnosno 165 sudionika. Sve postere i 
prezentacije koje su se održale mogu se pogledani na linku koje je pripremila Evgenia Arh, 
diplomirani knjižničar, a koje se nalaze na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Pročelnicima katedri poslani su e-mailovi da iskažu interes za sudjelovanje na Festivalu 
znanosti – sa temom „Kultura znanosti“. Rok za dostavu podataka je 14. travnja 2021. 
godine. Do sada prijedloge dostavile Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku 
kemiju, Katedra za zdravstvenu ekologiju i Zavod za fiziologiju i imunologiju. 

Od 20. ožujka do 30. travnja 2021. godine mogu se poslati godišnji izvještaji za 
Sveučilišne potpore UNIRI. 

 
U najavi je nekoliko natječaja: 
 Projekt Hrvatske zaklade za znanost - Međunarodni natječaj Transatlantske platforme 

„Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”. Rok za 
podnošenje cjelokupnih prijava: 12. srpnja 2021. godine. Očekivani početak 
projekata: ožujak 2022. godine. 

 ERC projekti - 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 2021. godine; te 
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 2021. godine. 

 



 Prodekanica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća da je, nakon gotovo 3 godine 
pregovora, odobren zakonodavni paket za Kohezijsku politiku 2021. – 2027. godine. Stalni 
predstavnici država članica EU su 3. ožujka 2021. godine potvrdili politički dogovor postignut 
s Europskim parlamentom te odobrili zakonodavne  uredbe kojima je uređeno upravljanje 
gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi EUR) u 
razdoblju od 2021. do 2027. godine. Očekuje se da će Europski parlament potvrditi politički 
sporazum u ožujku te da će nacrti propisa najvjerojatnije stupiti na snagu u lipnju. Kohezijska 
politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene  zemlje i 
regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a.  Ovim 
zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih  
posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta. 

 
 Europska komisija je pokrenula Open Research Europe,  izdavačku platformu za 
objavljivanje znanstvenih  radova koja će biti dostupna svima. Na platformi će  se predstavljati 
rezultati istraživanja koja se financiraju  iz programa EU-a za istraživanje i inovacije za 2021. 
–  2027. Open  Research Europe omogućit će istraživačima i  građanima besplatan pristup 
najnovijim  znanstvenim otkrićima.  
 
 Natječaj za dodjelu potpora istraživanjima iskusnih istraživača i poslijedoktoranada 
Medicinskog fakulteta u Rijeci u akade. god. 2020./2021. „MEDRI potpore istraživačima“ izlazi 
20. travnja 2021. godine i biti će otvoren do 20. svibnja 2021. godine. Svi zainteresirani 
znanstvenici mogu se prijaviti na natječaj putem SPP-a u kučići Fond za potporu istraživačima 
– prijava projekta. 
 
 Nakon uspješnog održanog Vijeća godišta za obvezne kolegije Doktorske škole, 
krajem travnja i početkom svibnja održati će se Vijeće godišta radi formiranja rasporeda 
održavanja nastave iz izbornih kolegija. Održati će se I. javna prezentacija rezultata 
istraživanja u svibnju 2021. godine. Mentori i doktorandi moraju 15 dana prije same 
prezentacije moraju dostaviti Godišnji izvještaj doktoranda i mentora na mail 
mamaja.jancic@medri.hr .  
 Napravljene su nove upute za prijavu teme i za oblikovanje, ocjenu i javnu obranu 
doktorske disertacije koje se nalaze na Novim mrežnim stranicama za Poslijediplomske 
studije. 
 Upisne kvote za akad. god. 2021./2022. Doktorske škole su: 

• 18 doktoranda studijski program „Biomedicina” 
• 18 doktoranda studijski program „Klinička  medicina” 
• 7 doktoranda studijski program „Zdravstveno-  ekološko inženjerstvo” 
• 7 doktoranda „Dentalna medicina” 
• 10 doktoranda „Javno zdravstvo” 

 Prijava okvirnih tema istraživanja je od 19. travnja do 21. svibnja 2021. godine. 
 

 Prodekan za kvalitetu – prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
 
 Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. je izvijestio članove Fakultetskog 
vijeća da je tijekom ožujka 2020. godine sa Sveučilišta u Rijeci raspisan natječaj za dodjelu 
nagrade za nastavnu izvrsnost u dvije kategorije: kategorija suradnika i kategorija 
nastavnika. Pristiglo je pet prijava te se je Povjerenstvo nakon razmatranja molbi odlučilo 
dodijeliti nagrade dr. sc. Valentini Marečić, mag. sanit. ing. iz kategorije suradnika te izv. prof. 
dr. sc. Ivani Gobin, dipl. sanit. ing. iz kategorije nastavnika. 



 Prodekan se zahvalio prof. dr. sc. Jasenki Mršič-Pelčić, dr. med. na dostavljenoj 
Analizi zadovoljstva studenata završenih preddiplomskih, diplomskih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija za akad. god. 2019./2020. koja se radi na razini 
Sveučilišta. Obuhvaćene su dvije osnovne kategorije: skala zadovoljstva aspektima 
studiranja i skala generalnog zadovoljstva studijem. Izvješće se nalazi na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 Na Fakultetu su Covid-19 pozitivna tri djelatnika, a tri djelatnika su u samoizolaciji. Sa 
Sveučilišta se savjetuje da se sva nastava održava online, a kontaktna nastava, vježbe, 
mogu se održavati samo na Medicinskom fakultetu, Fakultetu dentalne medicine i Fakultetu 
zdravstvenih studija uz poštivanje osnovnih epidemioloških mjera. 
 

 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 održan sastanak u Centru za studije na Sveučilištu u Rijeci te da je donesen 
zaključak da se nastava održava fleksibilno u skladu sa epidemiološkim mjerama.  
 Prodekanica je obavijestila da još uvijek ima vremena do svibnja 2021. godine za 
dostavu promjene voditelja, dostavu novih izbornih predmeta i bilo kakve ostale promjene u 
kolegijima. Što se tiče kalendara nastave još se očekuje obavijest od Sveučilišta u Rijeci. 
 

 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 rok za prijavu tema diplomskih radova 30. travnja 2021. 
godine. 
 

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

 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je studij Medicine na engleskom jeziku istovjetan studiju Medicine te 
da se prijava izbornih predmeta mora istovjetno prijaviti. 
 
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 cijepljenje studenata medicine nastavlja se i trenutno se cijepe studenti 4. godine 
studija. Uskoro će imati i podatak o tome koliki udio studentske populacije našeg fakulteta je 
procijepljen. Studentima volonterima koji su protekla četiri mjeseca pomagali na COVID 
odjelima izrađene su potvrde o volonterskim satima i zahvalnice Fakulteta i KBC-a, a 
volonteri s najvećim brojem sati nagrađeni su plaketom. Nažalost, studenti su pozivani 
natrag na ispomoć, najprije iz respiratornih centara, zatim s OHBP-a a sada i s infektivnim 
odjela. Ovo je 5. mjesec studentske ispomoći. 
 Udruga FOSS pokrenula je novi projekt pod nazivom “Cjepko zna-najbitnije o 
cijepljenju". Cilj projekta je educiranje javnosti, primarno roditelja i onih koji to namjeravaju 
postati, o važnosti cijepljenja i procjepljivanja obveznim, ali i neobveznim cjepivima. Studenti 
će sudjelovati u obilježavanju svjetskog tjedna cijepljenja koji se održava od 24. do 30.travnja 
2021. godine. 



 Održan je 5. Kongres hitne medicine, od 24. do 28. ožujka 2021. godine. Sva 
predavanja, radionice i studentska izlaganja održana su online te su svi bili zadovoljni 
 Udruga CroMSIC održava panel o palijativnoj skrbi, a započinje se i s kampanjom 
“ambasadori cijepljenja protiv COVID-19”. Pokreće se i projekt “Menstruakcija” koji za cilj ima 
skupljanje higijenskih uložaka za potrebite. Kampanja projekta „Pogled u sebe“ održava se 
online, a nastavlja se i testiranje studenata na hepatitis C.  
 Organizira se i radionica kako čitati ABS, panel hitnih stanja u psihijatriji i organizacija 
MedSkills i natjecanja u kliničkim vještinama. Petero plivačica i plivača našeg fakulteta i 
udruge SOSS sudjelovalo je na Unisport H2O državnom prvenstvu na kojemu je ekipa 
Sveučilišta završila na trećem mjestu, a u sklopu dana fakulteta po prvi je put održana 
virtualna izložba studentskih sportskih postignuća 

 
Ad. 5.  

ODLUKA 
 o izmjeni odluke o obavljanju lektoriranja i prijevoda 

 
U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/123, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/TT od 09. ožujka 2021. godine mijenja se točka I. tako da sada 
glasi: 

 
I. Lektoriranje i prijevodi obavljati će se u sklopu Knjižnice za biomedicinu i zdravstvo 

Medicinskog fakulteta u Rijeci od ovlaštenih prevoditeljica i lektorica za hrvatski i 
engleski jezik.  

 
II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad. 6.  

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. 

 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina 
 

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

 
 



Ad. 8.  
ODLUKA 

 o izmjeni naziva Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 
 

I. Mijenja se naziv Zavoda za farmakologiju tako da isti sada glasi „Zavod za 
temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom“. 
 

II. Odluka se primjenjuje od 19. travnja 2021. godine. 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 9.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja predmeta od akademske 2021./2022. godine 

 
 
Ad. 10.  

ODLUKA  
o preraspodjeli unutar predviđenog broja sati i izmjena sadržaja predmeta za 

akademsku 2021./2022. godinu 
 

Predmet Studij  Studijska 
godina 

Dosadašnji 
broj sati 

Novi broj sati Status 
predmeta 

Uloga HLA gena u 
transplantaciji organa 
i dijagnostici 
autoimunih bolesti 

Medicina 3. 25 
(P5+ V20) 

25 
(P5+S15+V5) 

IZB 

- priloženi novi opisi predmeta 

 

Ad.11.  
ODLUKA  

o novim izborni predmeti od akad. 2021./2022. godine 
 

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Farmakologija prof.dr.sc. 
Gordana 
Župan 

prof.dr.sc. 
Jasenka Mršić 

Pelčić 

Medicina 3. OBV 

Hitna stanja I izv.prof.dr.sc. 
Goran 
Hauser 

prof.dr.sc. Alan 
Šustić 

Medicina 4. OBV 

Uloga HLA gena u 
transplantaciji organa 
i dijagnostici 
autoimunih bolesti 

prof.dr.sc. 
Sanja Balen 

nasl.doc.dr.sc. 
Nataša Katalinić 

Medicina 3. IZB 

Propedeutika 
ortopedije 

prof.dr.sc. 
Branko 
Šestan 

doc.dr.sc. 
Tomislav Prpić 

Medicina 4.  IZB 



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

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Doc.dr.sc. Franjo 
Mijatović 

Uvod u filozofiju 
medicine 

Medicina 1. P5/V0/S20 1,5 

Doc.dr.sc. Franjo 
Mijatović 

Od filozofije do etike 
tijela 

Medicina 1. P5/V0/S20 1,5 

Izv.prof.dr.sc. 
Marko Medved 

Povijest medicine u 
Rijeci: od hospitala i 
lazareta do gradske 
bolnice 

Medicina 1. P5/V0/S20 1,5 

Izv.prof.dr.sc. 
Marko Medved 

Povijest medicine u 
srednjemu vijeku 

Medicina 1. P5/V0/S20 

 

1,5 

Doc.dr.sc. Saša 
Horvat 

Mozak i um: temelji 
neurofilozofije   

Medicina 
 

2. P5/V0/S20 1,5 

Izv. prof.dr.sc. 
Felix Wensveen 

Napredna imunologija 
u kontekstu 
translacijske medicine 

Medicina 5. P5/V5/S15 1,5 

 
 
Ad. 12.  

ODLUKA 
 o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 2021./2022. godinu 

 

 Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Psihologija gluhoće 
Psychology of Deafness 

prof.dr.sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
Medicina na 

engleskom jeziku 

1. IZB 

Academic Writing doc.dr.sc. Vanja 
Pupovac 

Medicina na 
engleskom jeziku 

1. IZB 

Stanja svijesti 
Levels of Consciousness 

prof.dr.sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
Medicina na 

engleskom jeziku  

2. IZB 

Droge i mozak 
Drugs and the Brain 

prof.dr.sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
Medicina na 

engleskom jeziku 

3. IZB 

Kako komunicirati s 
gluhima 
How to Communicate with 
the Deaf 

prof.dr.sc. Gordana 
Pelčić 

Medicina 
Medicina na 

engleskom jeziku 

3. IZB 

O zdravlju drugačije prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

Medicina 4. IZB 

Klinička prehrana i 
dijetoterapija 

prof.dr.sc. Alen 
Ružić 

Medicina 4. IZB 

Sociologija seksualnog prof.dr.sc. Iva Medicina 6. IZB 



zlostavljanja djece Rinčić 
Zdravstvena i socijalna 
politika 
 

prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

Sanitarno 
inženjerstvo 

diplomski studij 

1. IZB 

Bioetika i kultura dijaloga u 
medicini 

prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

Sanitarno 
inženjerstvo 

diplomski studij 

2. IZB 

 
 

Ad. 13. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 13.I.  

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

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

 
a) Katedre za otorinolaringologiju. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 19. travnja 2021.  
  

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.  
 
IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za 

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

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

 
Ad. 13. II.  

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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 5 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. i prof. dr. sc. Zdravko Perko, dr. med.  
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 



znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav 
Rukavina, dr. med., doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing. i prof. dr. sc. Mirjana 
Kujundžić Tiljak, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Suzana Janković, dr. med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. 

med., prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Snježana Bajek, 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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju 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. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. 

 
Ad. 13. III.  

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

a) 
Prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor 
u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
15 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

b) 
Izv. prof. dr. sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, 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 patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 



Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

c) 
Dr. sc. MARKO SKELIN, mag. pharm., znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu 
za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 03. svibnja 2021.     

 
Ad. 13. IV.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Doc. dr. sc. BERISLAV LISNIĆ, dipl. ing. bioteh., reizabire se u znastveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, 
histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 

Odluka se primjenjuje od 20. travnja 2021.     

 
Ad. 13. V.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Nasl. prof. dr. sc. GORAN ROIĆ, 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 radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  

 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

b) 
Nasl. doc. dr. sc. SANJA PLEŠTINA, 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 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

c) 
Nasl. dr. sc. BISERKA PIGAC, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na 



Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

d) 
Dr. sc. DIJANA TRAVICA SAMSA, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna 
medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 13. VI.  

ODLUKA 
 o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

a) 
Dr. sc. IVA VUKELIĆ, dipl. sanit. ing., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 

i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska 
biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2021.  

b) 
Dr. sc. INES KRISTOFIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i 

na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i 
opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od 
najviše četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2021.  

c) 
LEA JURETIĆ, mag. pharm., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 

odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 03. svibnja 2021.  

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 



Ad. 13. VII.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje 
 

SENKA KAJČIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 
Ad. 13. VIII.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu 
a) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Irene Zakarija-Grković, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Irene Zakarija-
Grković, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marina Golčića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marina Golčića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Blažena Marijića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Blažena Marijića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 



Ad. 13. IX.  
ODLUKA 

o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje 
po osobnom zahtjevu i imenovanju stručnog povjerenstva 

 
a) doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., nastavnica u znanstveno- 

nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za zdravstvenu ekologiju, 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. Sandra Pavičić-
Žeželj, dipl. sanit. ing., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Jagoda Doko-
Jelinić, dr. med. 
 
Ad. 14. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
Ad. 14.I.  

ODLUKA  
o promjeni suradnika na obveznom kolegiju Doktorske škole 

 
I. Na obveznom kolegiju “Metodologija izradbe znanstvenog rada“, voditeljice prof. dr. 

sc. Lidije Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i 
prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med. prestaju biti suradnici na kolegiju. 

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

ODLUKA  
o promjeni suradnika na izbornim kolegijima Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina u okviru Doktorske škole 
a) 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Patogeneza virusa I“, voditelja prof. dr. sc. Stipana Jonjića, dr. med., uz 
dosadašnje suradnike, za nove suradnike na kolegiju imenuju se: doc. dr. sc. Đurđica 
Cekinović Grbeša, dr. med., dr. sc. Marija Mazor, mag. biotech., dr. sc. Jelena 
Železnjak, mag. ing. mol. biotech., dr. sc. Lea Hiršl, mag. mol. biol. i dr. sc. Maja 
Cokarić Brdovčak, dipl. ing. biol. 
 

b) 
I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 

okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Patogeneza virusa II“, voditeljice prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. uz 
dosadašnje suradnike za nove suradnike na kolegiju imenuju se: doc. dr. sc. Irena 
Slavuljica, dr. med., dr. sc. Marija Mazor, mag. biotech., dr. sc. Jelena Železnjak, 
mag. ing. mol. biotech., dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak, dipl. ing. biol. i dr. sc. Lea 
Hiršl, mag. mol. biol. 

 



c) 
I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 

okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Patobiologija starenja i neurodegenerativne bolesti“, voditeljice prof. dr. sc. 
Jasenke Mršić-Pelčić, dr. med.,prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med. prestaje biti 
suradnica na kolegiju. 

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

ODLUKA 
 o promjeni suradnika na izbornim kolegijima na Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo u okviru Doktorske škole 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo na izbornom kolegiju “Protuepidemijske intervencije“, 
voditelja prof. dr. sc. Branka Kolarića, dr. med., uz dosadašnju suradnicu, za novog 
suradnika na kolegiju imenuju se: dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing.  

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

ODLUKA  
o promjeni voditelja izbornih kolegija na Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Biomedicina u okviru Doktorske škole 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju „Trauma mozga i ozljeda kralježnične moždine: translacijska istraživanja“ 
mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnje voditeljice prof. dr. sc. Gordane Župan, 
dr. med. imenuje nova voditeljica izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
 

Ad. 14.V.  
ODLUKA  

o promjeni voditelja i suradnika izbornih kolegija na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Javno zdravstvo u okviru Doktorske škole 

 
I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo koji se 

izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju „Cijepljenje“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Branka Kolarića, dr. med. imenuje nova voditeljica doc. dr. sc. 
Morana Tomljenović, dr. med. 
 

II. Prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. se imenuje za suradnika na kolegiju. 
 
Odluka je usvojena sa 1 glas protiv. 
 
 



Ad. 14.VI.  
ODLUKA  

o imenovanju komentora Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Klinička medicina 

 
I. Odobrava se imenovanje komentora Klari Smolić, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina koji se izvodi u okviru Doktorske 
škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  
 

II. Na temi doktorskog rada pod naslovom „Uporaba umjetne inteligencije u dijagnostici i 
odabiru optimalnog liječenja karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura”, uz 
dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Josipa Španjola, dr. med,. za komentora se 
imenuje prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing. str.  

 
Ad. 14.VII.  

ODLUKA  
o imenovanju komentora Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 

Biomedicina 
 
I. Odobrava se imenovanje komentora Vedrani Drvar, mag. med. biochem. polaznici 

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

II. Na temi doktorskog rada pod naslovom „Imunomodulacija makrofaga sinovijske 
membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom”, uz dosadašnju mentoricu 
prof. dr. sc. Gordanu Laškarin, dr. med,. za komentoricu se imenuje dr. sc. Božena 
Ćurko-Cofek, dr. med. 

 
Ad. 14.VIII.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja i imenovanje komentora Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Mari Rončević Filipović, dr. med 
polaznicu Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod 
naslovom “Fenotipska analiza CD8+ T staničnog odgovora u SARS-CoV-2 infekciji: 
uspostava imunološke memorije u COVID-19”.  

 
II. Uz dosadašnju mentoricu doc. dr. sc. Đurđicu Cekinović Grbeša, dr. med., za 

komentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol.  
 
III. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Imunološki nadzor infekcija kroničnih rana“ 

usvojena za akademsku godinu 2019./2020. godinu se poništava. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 



Ad. 14.IX.  
ODLUKA  

o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole 
a) 

I. Webinar „Immunology taught by Plasmodium falciparum“ prof. Antonia 
Lanzavecchia, u organizaciji svjetskog udruženja imunologa (IUIS), verificira se kao 
pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na webinaru 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.  

 
b) 

I. Predavanje prof. prof. Paola Manganottija u okviru 48th Symposium, POST – COVID 
ERA: THE NEW AND UNKOWN FIELD verificira se kao pozvano predavanje 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 
0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na predavanju 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.  

 
Ad. 14.X.  

ODLUKA 
 O ODREĐIVANJU UPISNIH KVOTA ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE 

(DOKTORSKE) STUDIJE ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU 
 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE  
Za akademsku godinu 2021./2022. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet  

Studenti 
u 
punom 
radnom 
vremenu 

Studenti 
u dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota 
u ak. god. 
2021./2022.  
UKUPNO 

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 60 
1. Biomedicina  18 0 18 
2. Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 7 0 7 
3. Javno zdravstvo 10 0 10 
4. Klinička medicina 18 0 18 
5. Dentalna medicina 7 0 7 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 



Ad. 14.XI.  
ODLUKA  

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

 
a) 

I. Utvrđuje se da Martina Pavletić, 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: “Dizajn, validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih testova u 
hitnoj medicini” pristupnice Martine Pavletić, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Ana Terezija Jerbić Radetić, 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: “Reparacijski odgovor koštanog tkiva kalvarije štakora nakon primjene 
ksenogenog biomaterijala s magnezijem” pristupnice Ane Terezije Jerbić Radetić, 
dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent.  
3. prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent. 

 



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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da Gabrijela Begić, mag. med. lab. diag., 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: “Analiza dentalnog biofilma na politetrafluoroetilenskim membranama 
visoke gustoće” pristupnice Gabrijele Begić, mag. med. lab. diag. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Jelena Prpić, dr. med. dent. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Ad. 14.XII.  

ODLUKA 
 o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 



I. Utvrđuje se da Klara Smolić, dr. med., studentica Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Uporaba umjetne inteligencije u dijagnostici i odabiru optimalnog 
liječenja karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura” pristupnice Klare 
Smolić, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med 
2. akademik Željko Kaštelan, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Ivan Volarić, mag. ing. el.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Ad. 14.XIII.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Željka Cindrić, mag. med. techn., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Model planiranja i upravljanja u sustavu zdravstvene njege u kući u 
Republici Hrvatskoj” pristupnice Željke Cindrić, mag. med. techn. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.  
2. doc. dr. sc. Jadranka Pavić, prof.  
3. doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc. med. sestr. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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



IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Kata Ivanišević, mag. med. techn., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Implementacija skale za procjenu profesionalnih kompetencija 
medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj” pristupnice Kate Ivanišević, mag. med. 
techn. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mario Tadić, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da Ljerka Armano, mag. med. techn., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Uvjerenja i stavovi o komplementarnoj, alternativnoj i integrativnoj 
medicine zdravstvenih radnika, pacijenata i studenata iz područja biomedicine i 



zdravstva u Republici Hrvatskoj” pristupnice Ljerke Armano, mag. med. techn. u 
sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, dipl. biol., univ. mag. admin. 

sanit 
3. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
d) 

I. Utvrđuje se da Ivan Brzić, mag. ing. silv., univ. spec., student Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Učinci poljoprivrednih tehnoloških unaprijeđenja na izloženost 
aristolohičnoj kiselini u stanovnika endemskih sela” pristupnika Ivana Brzić, mag. 
ing. silv., univ. spec.u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Živka Dika, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na 



znanstvenoistraživački rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Ad. 14.XIV.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj genskih polimorfizama 
glutation-S-tranferaza na prenatalnu izloženost metil-živi” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane Kolić, dr. 
med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med., a za komentora doc. dr. 
sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, 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. 

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga Atg5 u patogenezi 
eksperimentalne tularemije” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Ine Kelava, mag. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing.  
 

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 „Francisella - molekularni 
mehanizmi prilagodbe na stanice ameba” studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Maše Knežević, mag. pharm. inv. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing.  
 

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. 

 
d) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Stanice NK u patogenezi 
kongenitalne infekcije citomegalovirusom” studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Carmen Rožmanić, mag. biol. exp. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh., a za 
komentora doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. biotech.  

 
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. 

 
e) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Kvaliteta života osoba s 
dentofacijalnim deformitetima” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Renate Vidaković, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent.  
 

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

 
Ad. 14.XV.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

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

specifičnosti anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg 
implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka“ studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Hrvoja Mokrovića, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Saša Janković, dr. med. 



3. izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 
 

II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 
ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja i polja. Izvješće se podnosi na 
obrascu PDS7. U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i 
preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na prethodne 
primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 
Ad. 14.XVI.  

ODLUKA  
o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Uloga 
transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom melanomu“ pristupnice 
Maje Grahovac, dr. med. 
 

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

1. prof. dr. sc. Ksenija Jurinović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, dipl. ing. 
3. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 
utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

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

Fakulteta. 
 

Ad. 15. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 15.I.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na programu cjeloživotnog učenja „Nekirurška estetska 

medicina – esthetic academy“ 
 

I.  Na programu cjeloživotnog učenja „Nekirurška estetska medicina – esthetic  
academy“ na kolegiju „Anatomija lica“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Romane Jerković, dr. med. imenuje voditelj izv. prof. dr. sc. 
Gordana Starčević-Klasan, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 



Ad. 15.II.  
ODLUKA  

o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Ginekologija i opstetricija 

 
I.  Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Ginekologija i opstetricija“ na kolegiju 

„Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja  doc. dr. sc. Milana Kosa, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Oleg 
Petrović, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 15.III.  

ODLUKA  
o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Zdravstveno i 

ekološko inženjerstvo 
 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Danijelu Brkiću, dipl. sanit. 

ing. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo. 
 

II.  Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing. 
 
III.  Imenuje se komentor izv. prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. sanit. ing.  
 
Ad. 15. IV.  

ODLUKA 
 o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Martini Pavletić, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

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

III. Imenuje se komentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 
Ad. 15. V.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Petri Šverko Zinaić, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. 
 
Ad. 15 VI.   

ODLUKA  
O ODREĐIVANJU UPISNIH KVOTA ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE 

STUDIJE ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU 



UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE  
Za akademsku godinu 2021./2022. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet  

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti u 
dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2021./2022.  
UKUPNO 

  

1. Obiteljska medicina 0 20 20 
2. Interna medicina 0 0 0 

3. Opća interna medicina 0 12 12 
4. Kardiologija 0 20 20 
5. Gastroenterologija 0 12 12 
6. Endokrinologija i dijabetologija 0 12 12 
7. Internistička onkologija 0 12 12 
8. Biomedicina razvojne dobi 0 20 20 

9. Menadžment u zdravstvu 0 25 25 
10. Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti 0 30 30 

11. Ginekologija i opstetricija 0 20 20 
12. Ortopedija i traumatologija 0 15 15 
13. Psihijatrija 0 15 15 
14. Menadžment kvalitete u zdravstvu 0 25 25 

15. Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji 0 0 0 
16. Oftalmologija 0 20 20 

17. Klinička farmakologija s toksikologijom: 
Ispitivanje i primjena lijekova 

 
0 

 
20 

 
20 

18. Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina 

 
0 

 
20 

 
20 

19. Klinička radiologija 0 12 12 
20. Pulmologija 0 15 15 

21. Opća kirurgija 0 15 15 
22. Hitna medicina 0 20 20 

23. Abdominalna kirurgija 0 15 15 
24. Sportska i rehabilitacijska medicina 0 30 30 

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

ODLUKA  
o donošenju Pravilnika o uvjetima prijave i bodovanja cjeloživotnog učenja 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

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.), na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije i 
cjeloživotno obrazovanje, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. 
godine donijelo je  

 
PRAVILNIK O UVJETIMA PRIJAVE I BODOVANJA CJELOŽIVOTNOG UČENJA 



SADRŽAJ I NAČIN TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE 
 
Članak 1.  

Student se može stručno usavršavati kroz sudjelovanje na kongresima/konferencijama, 
simpozijima i drugim oblicima stručnih skupova, sudjelovanjem na tečajevima trajne 
izobrazbe, sudjelovanjem u usko specifičnoj izobrazbi iz pojedinog područja medicine te 
rješavanjem testova u pisanom i/ili elektroničkom obliku, odnosno kontroliranom izobrazbom 
putem interneta (online). 

Članak 2. 

Aktivni sudionici pojedinih oblika trajne medicinske izobrazbe, predviđene ovim Pravilnikom 
jesu edukatori koji provode teorijski i praktični dio izobrazbe (predavači, moderatori, voditelji 
radionica i vježbi, demonstratori i slično).  

Pasivni sudionici pojedinih oblika trajne medicinske izobrazbe, predviđene ovim Pravilnikom 
jesu polaznici koji stječu znanja i vještine. 

Online sudjelovanje odnosi se na sve oblike trajne medicinske izobrazbe koji se nisu 
održavali on site. 
 
OBLICI MEDICINSKE IZOBRAZBE 
 
1. Kongres/konferencija/simpozij 

Kongres/konferencija je skup koji sveobuhvatno obrađuje neki specifični medicinski ili više 
problema u određenoj medicinskoj struci, koji se isprepliću i za koje postoji zajednički interes 
sudionika. Kongres/konferencija mora sadržavati plenarna znanstveno – istraživačka ili 
stručna predavanja kao uvod u temu koja će se dalje obrađivati na predavanjima, 
radionicama, okruglim stolovima, poster sekcijama, raspravama i drugim oblicima rada. 

Simpozij je stručno znanstveni sastanak koji se bavi užom temom iz biomedicine i/ili 
zdravstva. Simpozij mora imati uvodno predavanje stručnjaka za tu temu, usmene prikaze, 
radionice ili postere uz mogućnost rasprave. 

 

SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA/ KONFERENCIJAMA/ SIMPOZIJU 

KONGRES/ KONFERENCIJA/ SIMPOZIJ VREDNOVANJE U BODOVIMA 

Domaći kongres/ konferencija/ simpozij Aktivno sudjelovanje                   0,8 

Pasivno sudjelovanje                  0,4 

Online sudjelovanje                     0,3 

Domaći kongres/ konferencija/ simpozij s 
međunarodnim sudjelovanjem 

Aktivno sudjelovanje                   1,0 

Pasivno sudjelovanje                   0,6 

Online sudjelovanje                     0,5 

 

2. Tečajevi trajne medicinske izobrazbe 

Tečajevi trajne medicinske izobrazbe predstavljaju organiziranu nastavu iz područja 
biomedicine i/ili zdravstva gdje se obrađuje i prezentira na suvremeni način, neki aktualni 
problem s najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju biti priznati 



stručnjaci iz obrađivanog područja. Tečaj I. kategorije mora imati pisani materijal. Pisanim 
materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke 
dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično). 

Prema vrijednosti  tečajevi se mogu podijeliti u dvije (I-II) kategorije. 

Radno trajanje tečaja I. kategorije ne smije biti kraće od 15 punih sati (900 minuta). Tečaj I. 
kategorije mora završiti odgovarajućim usmenim, praktičnim ili pisanim ispitom. Pisani ispit 
mora imati najmanje 30 pitanja. Bodove ostvaruje sudionik koji je zadovoljio na usmenom ili 
praktičnom ispitu. 

Radno trajanje tečaja II. kategorije ne smije biti kraće od 5 punih sati (420 minuta). Ispit nije 
obvezan. 
 
Međunarodni tečajevi  

Na međunarodnom tečaju određena tema mora biti obrađena i prezentirana na suvremeni 
način s najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju biti priznati stručnjaci 
određenog područja koje se obrađuje na tečaju. Međunarodni tečaj mora imati najmanje 
trećinu aktivnih sudionika iz inozemstva. Međunarodni tečaj mora imati pisani materijal. 
Pisanim materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, 
snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično).  

Prema vrijednosti se mogu podijeliti u dvije (I-II) kategorije. 

Radno trajanje međunarodnog tečaja I. kategorije ne smije biti kraće od 20 punih sati (1200 
minuta). Te mora završiti odgovarajućim usmenim, praktičnim ili pisanim ispitom. Bodove 
ostvaruje sudionik koji je zadovoljio na usmenom ili praktičnom ispitu.  

Radno trajanje međunarodnog tečaja II. kategorije ne smije biti kraće od 10 punih sati (600 
minuta). Ispit nije obvezan.  

 

SUDJELOVANJE NA TEČAJEVIMA 

DOMAĆI TEČAJEVI VREDNOVANJE U BODOVIMA 

Tečajevi I. kategorije Aktivno sudjelovanje                   0,8 

Pasivno sudjelovanje                  0,5 

Online sudjelovanje                    0,3 

Tečajevi II. kategorije Aktivno sudjelovanje                   0,5 

Pasivno sudjelovanje                  0,3 

Online sudjelovanje                     0,2 

MEĐUNARODNI TEČAJEVI   

Tečajevi I. kategorije Aktivno sudjelovanje                   1,0 

Pasivno sudjelovanje                  0,8 

Online sudjelovanje                     0,5 

Tečajevi II. kategorije Aktivno sudjelovanje                    0,8    

Pasivno sudjelovanje                   0,5 

Online sudjelovanje                     0,3 

 



3. Usko specifična izobrazba iz pojedinog područja biomedicine i/ili zdravstva  

Usko specifična izobrazba iz pojedinog područja biomedicine i/ili zdravstva jest izobrazba u 
okviru koje sudionici stječu znanja i vještine iz određenog područja koje se obrađuju na 
suvremen način s najnovijim podatcima iz svjetske literature (primjerice, specifična 
dijagnostika i zahvati u određenoj specijalističkoj grani). Predavači moraju biti priznati 
stručnjaci iz obrađivanog područja te mora imati pisani materijal. Pisanim materijalom 
smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, 
terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično). 

Usko specifična izobrazba može imati dva stupnja. 

Trajanje usko specifične izobrazbe I. stupnja ukupno, ne smije biti kraće od 60 punih sati 
(3600 minuta) te mora završiti odgovarajućim teorijskim i praktičnim ispitom. 

Usko specifična izobrazba II. stupnja može trajati od 25 punih sati (1500 minuta) te mora 
završiti odgovarajućim teorijskim i praktičnim ispitom. 

USKO SPECIFIČNA IZOBRAZBA 

STUPANJ VREDNOVANJE U BODOVIMA 

usko specifična izobrazba I. stupnja Aktivno sudjelovanje                  6,0 

Pasivno sudjelovanje                  4,0 

Online sudjelovanje                    2,0 

usko specifična izobrazba II. stupnja Aktivno sudjelovanje                  3,0 

Pasivno sudjelovanje                  2,0 

Online sudjelovanje                     1,0 

 

4. Stručni sastanci 
 
STRUČNI SASTANCI 

STUPANJ VREDNOVANJE U BODOVIMA 

Stručni sastanci u klinikama i zavodima te 
u drugim zdravstvenim ustanovama s 
pozvanim predavačem, vrhunskim 
stručnjakom za određeno medicinsko 
područje 

Aktivno sudjelovanje                 0,3 

Pasivno sudjelovanje                0,2 

Online sudjelovanje                   0,1 

Stručno znanstveno predavanje pozvanog 
stručnjaka, člana Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti ili člana Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske 

Aktivno sudjelovanje                 0,5 

Pasivno sudjelovanje                0,3 

Online sudjelovanje                   0,2 

 

POSTUPAK POVJERENSTVA ZA MEDICINSKU IZOBRAZBU LIJEČNIKA  
 
Prijava stručnog skupa  
 

Članak 3. 



Fizička ili pravna osoba (organizator) koja namjerava organizirati i zatražiti kategorizaciju i 
bodovanje stručnog skupa, treba prijaviti skup Povjerenstvu za poslijediplomske studije i 
cjeloživotno obrazovanje najkasnije trideset dana prije održavanja skupa.  

Stručni skup prijavljuje se isključivo putem odgovarajućeg obrasca dostupnog na web 
stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci kojeg organizator ispunjava i dostavlja 
Povjerenstvu (prilog  Pravilnika). Organizator treba ispuniti sve rubrike u obrascu za prijavu 
stručnog skupa. Organizator je također dužan posebno obrazložiti satnicu stručnog skupa te 
navesti oblik provjere znanja uključivo i broj pitanja ako se radi o pismenom ispitu.  
Članak 4. 

Nepotpuno ili pogrešno ispunjene prijave stručnog skupa Povjerenstvo neće uzeti u 
razmatranje već će iste vratiti organizatoru na dopunu. 
 
Članak 5. 

Na temelju podataka iz prijave stručnog skupa te dodatne dokumentacije koju organizator 
može priložiti prijavi skupa, Povjerenstvo donosi odluku o kategorizaciji skupa i dodjeljuje 
ECTS bodove za aktivne i pasivne sudionike skupa. 

 

Stručni skupovi bez kotizacije  
Članak 6. 

Sudionicima stručnih skupova na kojima se ne plaća kotizacija, osim ako se radi o 
skupovima koje organiziraju komercijalne tvrtke, Medicinski fakultet će odobriti upis bodova 
bez naknade. Organizator stručnog skupa na kojemu se ne plaća kotizacija dužan je 
dostaviti Povjerenstvu popis sudionika skupa.  
 
Stručni skupovi s kotizacijom  
 
Članak 7. 

Organizator stručnog skupa za koji se kotizacija uplaćuje na Medicinski fakultet u Rijeci 
preuzima obvezu plaćanja odgovarajuće naknade Medicinskom fakultetu za pripisivanje 
bodova  temeljem članka 18. Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na 
tržištu od obavljanja svoje djelatnosti, gdje je navedeno da 10% prihoda ostvarenih od 
kotizacija, sponzorstva i drugih davanja, odnosno pomoći namijenjenih za organizaciju 
znanstvenih i stručnih skupova raspodjeljuje se za pokriće općih troškova Fakulteta. 

 Medicinski fakultet u Rijeci se obvezuje, po primitku dokaza o uplati naknade, odobriti 
korištenje naziva i obilježja fakulteta te upis bodova svim sudionicima prijavljenog skupa. 

Organizator stručnog skupa za koji se plaća kotizacija dužan je nakon održavanja skupa, 
dostaviti Povjerenstvu popis sudionika stručnog skupa.  
 
Članak 8. 

Stručne skupove koje organiziraju stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora i podružnice 
Hrvatskog liječničkog zbora te medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj, druga stručna 
društva odnosno druge fizičke ili pravne osobe, isti se Ugovorom obvezuju platiti 
Medicinskom fakultetu u Rijeci 5% od iznosa dobivenog uplatom kotizacija.  



Medicinski fakultet u Rijeci se obvezuje, po primitku dokaza o uplati naknade, odobriti 
korištenje naziva i obilježja fakulteta  te upis bodova svim sudionicima prijavljenog skupa. 

Organizator stručnog skupa za koji se plaća kotizacija dužan je nakon održavanja skupa, 
dostaviti Povjerenstvu popis sudionika stručnog skupa.  
 
Članak 9. 
Za stručne skupove koje organiziraju komercijalne tvrtke, potrebno je  platiti Medicinskom 
fakultetu u Rijeci iznos od 60,00 kuna po sudioniku.  

Ugovorom organizator preuzima obvezu plaćanja odgovarajuće naknade Medicinskom 
fakultetu u Rijeci za pripisivanje ECTS bodova, a Medicinski fakultet u Rijeci  se obvezuje, po 
primitku dokaza o uplati naknade, odobriti upis ECTS bodova svim sudionicima prijavljenog 
skupa. 
 
Članak 10. 

Odobrenje za upis ECTS bodova daje se nakon što Povjerenstvo donese odluku o 
kategorizaciji i vrednovanju skupa, odnosno nakon što organizator uplati odgovarajući iznos 
određen člankom 7., 8. Ili 9. ovoga Pravilnika.  

Iznimno, sudjelovanje na stručnom skupu može se evidentirati i putem potvrdnica, ali samo u 
naročito opravdanim slučajevima prema procjeni Povjerenstva ili predsjednika nadležne 
Komore. 
 
Neovlašteno korištenje naziva i vizualnih obilježja  

Članak 11. 

Korištenje naziva i vizualnih obilježja Medicinskog fakulteta u Rijeci na izdanjima čijem 
izdavanju nije prethodio postupak reguliran Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog 
fakulteta u Rijeci te za koje nije donesena Odluka Fakultetskog vijeća u skladu s Pravilnikom, 
nije dopušteno i podložno je zakonskim i institucijskim sankcijama i/ili posljedicama zbog 
kršenja prava i obveza. 

Članak 12. 

Pravilnik o uvjetima prijave i bodovanja cjeloživotnog učenja stupa na snagu osmog dana od 
dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.  
 

PRILOG 

Obrazac za prijavu stručnog skupa 

OBRAZAC ZA PRIJAVU STRUČNOG SKUPA 
STRUČNI ORGANIZATOR SKUPA  

(stručno društvo, medicinski fakultet, udruga, 
zdravstvena ustanova, farmaceutska tvrtka, državno 

tijelo i ostalo)  
NAZIV STRUČNOG ORGANIZATORA:  
ADRESA SJEDIŠTA:  
OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:  
OIB:  
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S 
POLAZNICIMA SKUPA:  
POSLOVNA ADRESA KONTAKT OSOBE:  



BROJ TELEFONA/MOBITELA KONTAKT OSOBE:  
E-MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE:  

TEHNIČKI ORGANIZATOR SKUPA  
(turistička agencija, putnička agencija ili neka druga 

pravna osoba)  
NAZIV TEHNIČKOG ORGANIZATORA:  
ADRESA SJEDIŠTA:  
OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:  
OIB:  
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S 
POLAZNICIMA SKUPA:  
POSLOVNA ADRESA KONTAKT OSOBE:  
BROJ TELEFONA/MOBITELA KONTAKT OSOBE:  
E-MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE:  
FINANCIJSKE OBVEZE ORGANIZATORA  
KOJEMU SE ISPOSTAVLJA RAČUN I UGOVOR  
NAZIV:  
ADRESA:  
OIB:  
OSOBA OVLAŠTENA ZA POTPIS UGOVORA:  
KONTAKT OSOBA:  

PODACI O STRUČNOM SKUPU  
NAZIV STRUČNOG SKUPA:  
TEMATIKA STRUČNOG SKUPA:  
MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA:  
DATUM ODRŽAVANJA SKUPA:  
SKUP JE NAMIJENJEN:  
DA LI JE SKUP S ISTOVRSNIM PROGRAMOM 
VEĆ BIO ODRŽAN (navesti kada i gdje):  
RAZRAĐENI PROGRAM SKUPA:  
SKUP ĆE OBUHVATITI (navesti broj sati trajanja 
skupa – 1 sat = 45 minuta):  
TRAJANJE PREDAVANJA:  
TRAJANJE SEMINARA:  
TRAJANJE VJEŽBI:  
USKLAĐENE RASPRAVE:  
OSTALI OBLICI RADA:  
DA LI SKUP IMA PISANI MATERIJAL (pisani 
materijal može obuhvatiti sažetke radova ili članke in 
extenso, ali i materijale u elektroničkom obliku):  
OPIS PISANOG MATERIJALA:  
DA LI SKUP IMA ISPIT:  
OPIS ISPITA:  
BROJ PREDAVAČA NA SKUPU:  
PREDAVAČI S MEDICINSKIH FAKULTETA:  
PREDAVAČI IZVAN FAKULTETA:  
PREDAVAČI IZ INOZEMSTVA:  
POPIS PREDAVAČA:  
SPECIJALNOST (?):  
OBRAZLOŽENJE SKUPA:  
IZNOS KOTIZACIJE (upisuje se za skupove koji 
imaju kotizacju) 



 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 

 
Ad. 17.  

ODLUKA  
o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijave i provedbe 

projekata na Medicinskom fakultetu u Rijeci 
 

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 na sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. godine 
donijelo je 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata 

na Medicinskom fakultetu u Rijeci 
 

Članak 1.  
 

Ovim Pravilnikom se uređuju izmjene i dopune Pravilnika o postupku prijave i 
provedbe projekata na Medicinskom fakultetu KLASA: 003-05/20-02/06, URBROJ: 2170-24-
01-20-1 koji je Fakultetsko vijeće donijelo 10. ožujka 2020. te je stupio na snagu 26. ožujka 
2020.  

 
Članak 2. 

 
Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod.  
 

Članak 3.  
 

(1) Članak 3. točka e) Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom 
fakultetu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi: 

„e) Radna skupina za procjenu rizičnosti projekata (u daljnjem tekstu: Radna skupina) – 
Radna skupina koju imenuje dekan, a koja procjenjuje rizičnost projektnih prijedloga i 
definira projekte koji su od posebnog interesa za Fakultet.“ 

(2) U članku 3. točka i.) Pravilnika riječi „i poslijediplomske studije“ zamjenjuju se riječima 
„projekte i doktorske studije“ 

(3) U članku 3. točka j) Pravilnika riječi „i poslijediplomske studije“ zamjenjuju se riječima 
„projekte i doktorske studije“. 

 
Članak 4.  

 
(1) U članku 4. Pravilnika točka 3. mijenja se i glasi: 

„3. Radna skupina za procjenu rizičnosti projekata“ 
(2) U članku 4. točki 4. riječi „i poslijediplomske studije“ zamjenjuju se riječima „projekte i 

doktorske studije“ 
 

Članak 5. 



 
Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi: 

 
Radna skupina 

 
Članak 12. 

(1) Radna skupina se osniva odlukom dekana, a čine ju dekan, prodekan za poslovne 
odnose, prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost, rukovoditelj službe za 
računovodstvo, financije i nabavu, te predstavnik službe za znanost, projekte i doktorske 
studije. 

(2) Radna skupina se sastaje po potrebi i sudjeluje u fazi prijave onih projekata koji su 
definirani kao rizični. 

(3) Rizičnima se u smislu ovog Pravilnika smatraju: 
 Projekti financirani izravno od Europske komisije ili kroz strukturne i investicijske fondove 

EU, 
 Projekti koji zahtijevaju sufinanciranje ili predfinanciranje Fakulteta, 
 Projekti koji uključuju infrastrukturne zahvate na objektima u vlasništvu Fakulteta, 
 Projekti u vrijednosti većoj od 1.500.000,00 kn. 
(4) Radna skupina ili njeni pojedini članovi djelatniku Službe i voditeljima projekata/projektnih 

prijedloga na zahtjev daju mišljenja i sugestije o različitim spornim pitanjima vezanim uz 
prijavu ili provedbu projekata. 

(5) Radna skupina može na svoju inicijativu ili na zahtjev voditelja projektnog prijedloga 
davati prijedloge i mišljenja vezane za sadržaj projektnog prijedloga. 

(6) Radna skupina u primjeni odredbe stavka 4. ovog članka neće ni na koji način ulaziti u 
autonomiju znanstvenog istraživanja, već će se baviti procjenom i smanjivanjem rizika za 
Fakultet i savjetovanjem voditelja projektnog prijedloga na njegov zahtjev.  

(7) U situacijama kad je na natječaju dopuštena samo jedna projektna prijava po prijavitelju, 
dekan na preporuku Radne skupine odlučuje o tome koja od predloženih prijava ima 
prednost. 

(8) Projekti od posebne važnosti za Fakultet su oni koji po ocjeni Radne skupine 
zadovoljavaju barem jedan od sljedećih kriterija: 

 Imaju stratešku važnost za Fakultet, Sveučilište u Rijeci i / ili Grad Rijeku, 
 Imaju posebnu važnost za unapređenje infrastrukture i / ili nastavnog procesa na 

Fakultetu, 
 Projekti znanstvene izvrsnosti, 
 Razvojni projekti. 
(9) Radna skupina većinom glasova donosi preporuku o tome koji projekti i  projektni 

prijedlozi su od posebne strateške važnosti za Fakultet. U slučaju jednakog broja glasova, 
odlučujući je glas dekana. 

(10) Projekti koji su po navedenim kriterijima od posebne važnosti za Fakultet će imati 
pojačanu podršku Fakulteta pri rješavanju problema u prijavi i provedbi.“ 

 
Članak 6. 

Članak 13. Pravilnika briše se. 
 

Članak 7. 



U članku 17. riječi „voditeljima Službe za financijsko-računovodstvene poslove i 
Službe za poslove nabave“ zamjenjuju se riječima „rukovoditeljem službe za računovodstvo, 
financije i nabavu“. 
 

Članak 8. 
U članku 18. stavak 1. iza točke c. dodaje se točka d. koja glasi 
 
„d. Konačni prijavni obrazac projekta“ 
 

Završne odredbe 
 

Članak 9. 
Na ostala pitanja u svezi s postupkom prijave i provedbe projekta koja nisu uređena 

Pravilnikom o prijavi i provedbi projekata na Medicinskom fakultetu, niti ovim izmjenama i 
dopunama odgovarajuće se primjenjuju drugi interni akti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, 
propozicije projektnih natječaja te propisi Republike Hrvatske i nadležnih tijela EU.  
 

Članak 10.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama Fakulteta. 
 

Ad. 18.  R a z n o 
 
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., osvrnuo se na komentare prof. dr. 
sc. Tomislava Rukavine, dr. med., prof. dr. sc. Sanje Zoričić-Cvek, dr. med. te izv. prof. dr. sc 
Olge Cvijanović Peloza, dr. med. na točku 14.III. a) i 14.V a) vezane uz promjene voditelja 
kolegija te najavio uvođenje obrasca na kojem će se pismeno morati usuglasiti, o navedenoj 
promjeni voditelja, pročelnik/predstojnik katedre/zavoda te sadašnji i budući voditelj kolegija. 
 
 Vezano za komentar izv. prof. dr. sc. Nede Smiljan-Severinski, dr. med. na točku 
13.VI.c) o netransparentnosti izbora jednog suradnika u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu za asistent na Zavodu za farmakologiju jasno je vidljivo da 
kandidatkinja Paola Čargonja, dr. med. nije mogla biti izabrana jer je u natječaju navedeno 
znanstveno polje farmacija. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

Dekan 
 

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

 
 


