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Z A P I S N I K 
 
XIII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 
održane u elektroničkom obliku od 12. lipnja do 16. lipnja 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 95 članova Vijeća od ukupno 150 članova. 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t  
 
1.I.  Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
       ostalih nastavnih pomagala Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz   
       medicinske genetike –  prilog na SharePoint Portalu 
 
 
1.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

ostalih nastavnih pomagala Priručnik sa prikazima slučaja iz Medicinske genetike 
urednice – prilog na SharePoint Portalu 

 
      
1.III. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

      udžbenika Rinološka alergologija – prilog na SharePoint Portalu 
 

 
1.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

      udžbenika Priručnik za seminare i vježbe iz Biokemije II – prilog na SharePoint  
      Portalu 

 
 
1.V. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

     referentnog djela Atlas Muzeja Zavoda za patologiju – prilog na SharePoint   
     Portalu 
 

 
1.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

      referentnog djela Atlas of the Museum of the Department of Pathology – prilog na     
      SharePoint Portalu 

 
 
 
Ad. 1. I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t  
 
Ad. 1.I.   

ODLUKA 
 o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

ostalih nastavnih pomagala Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz 
medicinske genetike  

 



I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih pomagala 
pod naslovom Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz medicinske 
genetike urednice doc.dr.sc. Nine Pereza.  
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Heredity jigsaw puzzle 
(handbook for literacy in Medical genetics) 

 
 
Ad. 1.II.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih 

pomagala Priručnik sa prikazima slučaja iz Medicinske genetike urednice 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu ostalih nastavnih pomagala 
pod naslovom Priručnik sa prikazima slučaja iz Medicinske genetike urednice 
doc.dr.sc. Nine Pereza.  
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Handbook with case 
reports in Medical genetics 

 
III. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  
 
      
Ad. 1.III.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

udžbenika Rinološka alergologija  
 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Rinološka 

alergologija autorice izv.prof.dr.sc. Tamare Braut  
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Rhinological 
Allergology. 

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

 
Ad. 1.IV.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

udžbenika Priručnik za seminare i vježbe iz Biokemije II 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Priručnik za 

seminare i vježbe iz Biokemije II urednika prof.dr.sc. Robert Domitrović i izv.prof.dr.sc. 
Marin Tota.  

 
II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Handbook for 

Seminars and Practicals in Biochemistry II. 
 
III. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  
 
 
 
 
 



Ad. 1.V.  
ODLUKA 

 o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
referentnog djela Atlas Muzeja Zavoda za patologiju 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu referentnog djela Atlas 

Muzeja Zavoda za patologiju autorice doc.dr.sc. Koviljka Matušan Ilijaš.  
 

II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  
 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 

Ad. 1.VI.  
ODLUKA 

 o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
referentnog djela Atlas of the Museum of the Department of Pathology 

 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu referentnog djela Atlas of 
the Museum of the Department of Pathology autorice prof. dr. sc. Sanja Štifter. 

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

  
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 

 
Ad. 1. VII. 

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 

udžbenika Systemic Pathology Synopsis autorice prof. dr. sc. Sanje Štifter 
 

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

Pathology Synopsis autorice prof. dr. sc. Sanje Štifter 
 

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

 
 

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 
 

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


