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

Z A P I S N I K 
 
 
XIV. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane elektroničkim putem od 06. svibnja do 11. svibnja 2021. godine te putem internetske 
platforme MS Teams 11. svibnja 2021. godine od 14,00 do 15,20 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  136 člana Vijeća od ukupno 153 člana. 
Prisutno na sjednici:    117 članova Vijeća od ukupno 153 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, Ljiljana Miljković Lovrin, dipl. iur., 
rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, Aleksandar Đukić, dipl. oec., 
rukovoditelj Službe za financijsko-računovodstvene poslove, Mamaja Jančić, dipl. oec., 
rukovoditeljica Službe za znanost i poslijediplomske studije, Damir Šepac, dipl. iur. rukovoditelj 
Službe za studentske poslove, Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Bojan Hrvatin, informatičar, Tea 
Tijanić, dipl. oec.   
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XIII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 

travnja do 13. travnja 2021. godine  
 
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. Prezentacija filma „Zašto se cijepiti protiv COVID-19?“ predsjednika Hrvatskog 

Imunološkog Društva izv. prof. dr. sc. Felix Martinus Wensveen, dipl. ing. biol.  
 

6. Izvješće o radu Povjerenstva za nastavu Medicinskog fakulteta u Rijeci u 
akademskoj 2020./2021. godini – predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Tanja Ćelić, 
dr. med. 

 
7. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstva za rashodovanje dugotrajne 

nefinancijske imovine Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

8. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci  

 
 



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

10. Donošenje odluke o imenovanju Maye Tayfour Mali, mag. pharm., gostujućom 
nastavnicom na programu cjeloživotnog obrazovanja Nekirurške estetske medicine 
– Esthetic Avademy na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  
 

11. Donošenje odluke o imenovanju Velibora Drakulića, dr. med., gostujućim 
nastavnikom na programu cjeloživotnog obrazovanja Nekirurške estetske medicine 
– Esthetic Avademy na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  
 

12. Donošenje odluke o imenovanju Siniše Glumičića, dr. med., gostujućim 
nastavnikom na programu cjeloživotnog obrazovanja Nekirurške estetske medicine 
– Esthetic Avademy na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  

 
13. Donošenje odluke promjeni voditelja predmeta od akademske 2021./2022. godine – 

prilog na SharePoint portalu  
 

14. Donošenje odluke o preraspodjeli unutar predviđenog broja sati i izmjena sadržaja 
predmeta za akademsku 2021./2022. godinu  
 

15. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2021./2022. godine - prilog 
na SharePoint portalu  
 

16. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 
2021./2022. godinu  

 
17. 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) 
 
17.I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za histologiju i embriologiju. 
 
17.II. Donošenje odluke o razrješenju šefa (pročelnika):     
        

a) Katedre za oftalmologiju. 
 
17.III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za oftalmologiju. 
 
17. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) 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 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
17.V. Donošenje odluke o izmjeni trećeg člana Stručnog povjerenstva za ocjenu 
nastupnog predavanja, u podtočci b) odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju 
natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/39, URBROJ: 2170-
24-01-21-01/LJML od 09. veljače 2021.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog  
povjerenstva KLASA:003-06/21-02/39, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 09. veljače 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 
10 sati tjedno, imenovano je stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Mira Bučuk, dr. med.   
 
17.VI. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med.) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Đordano Bačić, dr. med.) 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju  



Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med.) 
 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana infektologija, na Katedri za zarazne bolesti  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med.) 
 
17.VII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 
17.VIII. 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 javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana socijalna medicina, na Katedri za socijalnu medicinu i 
epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med.) 
 
17. IX. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

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



17. X. 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 kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Diana Maržić, dr. med.) 
 

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

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: Tina Sušanj Šepić, dr. med.) 
 
17. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
17. XII. 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) dr. sc. Matija Sošić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  
medicinske znanosti. 
 
17. XIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Lea Juretić, mag. pharm. – na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s  
toksikologiju  
 

b) Senka Kajčić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i  



intenzivnu medicinu  
 
18. Donošenje I. izmjene i dopune Plana zapošljavanja,  napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2021. godinu  
 

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

19.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Kristina Skroče, mag. znanosti o sportu: „Minimalna učinkovita doza aerobne 

tjelovježbe, vremenski tijek njezine prilagodbe u različitih dobnih skupina, razvrstanih 
prema zdravstvenom stanju, razini tjelesne spremnosti i njihovoj adaptaciji prema tjelesnoj 
aktivnosti” 
 

b) Matko Oguić, dr. med. dent.: „Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva 
upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti” 

 
c) Leon Kunišek, dr. med.: „Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica” 

 
19.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Ana Božanić, prof. mat. i fiz.: „Vrednovanje uporabe sintetizirane 2D mamografije u 

kombinaciji s tomosintezom u nacionalnom programu mamografskog probira” 
 

b) Marin Bajek, dr. med.: „Prevalencija i molekularna epidemiologija non-polio enterovirusa 
u Hrvatskoj“ 

 
19.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Josip Aničić, dr. med.: „Prognostičko značenje pedobrahijalnog indeksa u bolesnika s 

akutnim infarktom miokarda liječenih perkutanom koronarnom intervencijom“ 
 
b) Leo Gulan, dr. med.: „Morfometrijska analiza femoralnog hvatišta prednjeg križnog 

ligamenta“ 
 
19.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Nika Gržeta, mag. biotech. in med.: „Učinci jednozidnih ugljikovih nanocjevčica na 

astrocite izložene in vitro traumatskoj ozljedi” 
 
b) Andrea Mihalić, mag. biotech. in med.: „Karakterizacija mikroglija i astrocita u mozgu 

tijekom latentne citomegalovirusne infekcije” 
 

 



c) Marko Šustić, dr. med.: „Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim 
citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ ” 

 
19.V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Martina Žigante, dr. med. dent.: „Alergijska senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj 

terapiji: prevalencija i karakteristike“ 
 
19.VI. Poništavanje odluke o promjeni suradnika na izbornom kolegiju 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo u okviru Doktorske škole 
 
19.VII. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 
a) Day of Immunology IUIS-EFIS Webinar, 29.04.2021.  
 
20. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
20.I. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Marija Stanić Damić, dr. med. 
 
20.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Davorka Repac Antić, dr. med. 
 
21. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   

 
21. I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzije, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom „Bolesti stopala i gležanjskog zgloba“ autora prof.dr.sc. Ivica 
Lucijanić, dr. med.  

 
21. II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzije, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom „Ortopedija i traumatologija“ urednika prof. dr. sc. Antona 
Tudora, dr. med., dr. sc. Marka Bregovca, dr, med. i prof. dr. sc. Zdenka Ostojića, dr. 
med.  
 
22. R a z n o 
 
 

 
 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik XIII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
08. travnja do 13. travnja 2021. godine usvojen sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 
 



Ad. 2. I z v j e š ć e   d e k a n a  
 
 Dekan je otvorio sjednicu Fakultetskog vijeća sa obavijesti da je održana Noć knjige 
23. travnja 2021. godine.  
 Atlas virtualne patologije u punoj je funkciji te će od slijedeće akademske godine biti 
dostupan na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju Dabar samo našim nastavnicima i 
studentima. 
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća događanjima na Fakultetu : 

 završeno je cijepljenje studenata kliničkih godina (4., 5. i 6. godine) te je procijepljeno 
oko 85% studenata  

 testiranje studenata je bitno za sigurnost studenata, pacijenata i nastavnika koji rade u 
bolnicama  

 Sveučilište u Rijeci u postupku je izrade zaposleničkih iskaznica te je sa naše strane 
potrebno prikupiti prikladne fotografije za te kartice. Dio fotografija će se preuzeti iz 
evidencije Hrvatske liječničke komore uz dopuštenje zaposlenika, a ostatak 
fotografiranjem kod foto Kurtija. 

 U Knjižnici za biomedicinu i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci, otvoriti će se 
Suvenirnica sa proizvodima koji će imati logo Fakulteta 

 Od kadrovskih promjena novost je nova Tajnica fakulteta, Nadija Surać, dipl. iur., u 
Službi za znanost, projekte i doktorske studije Ana Ružić, mag. međ. sur. i razv., i 
Adrijana Prpić, bacc. admin. publ., te  u Službi za studentske poslove Viktorija Skandul, 
bacc. admin. publ. 

 Digitalna arhiva s urudžbenim zapisnikom (DIAR) u funkciji je u Pisarnici fakulteta te se 
radi na pripremi distribucijskog paketa za sve udaljene korisnike  

 Pročelnici Katedre za kirurgiju i Katedre za neurokirurgiju nisu dostavili svoja izvješća 
Katedri 

 Dekan je najavio obilazak Katedri 
 prostor Vivarija je adaptiran te su u njega postavljenje hladnjaci koji će se koristiti za 

Biobanku i banku Stolice 

 Dekan se zahvalio svim djelatnicima koji su sudjelovali u vježbama evakuacije te 
posebno gospođi Nives Trampuž iz Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara, koja 
je uložila veliki trud u organizaciju vježbi 

 dovršen je elaborat procjene rizika u sklopu Zaštite na radu 

 u suradnji sa Thalassotherapijom Opatija, Katedrom za dermatolovenerologiju i 
Zavodom za anatomiju na Medicinskom fakultetu u Rijeci pokrenut je cjeloživotni 
program edukacije, „Nekirurška estetska medicina - Esthetic Academy“ 

 pokrenuo se proces GDPR implementacije te je u planu imenovati službenika za zaštitu 
osobnih podataka te o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP). 
Nakon toga biti će potrebno pripremiti pravilnik, proceduru obrade podataka te obrazac 
privole. 
 

 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da ga je dr. sc. Maja Gligora Marković, 
prof. matematike i informatike, izvijestila o novostima u vezi okvira za razvoj i evaluaciju e-
kolegija na Sveučilištu u Rijeci. Okvir je namijenjen je nastavnicima koji tek počinju razvijati e-
kolegij te onima koji već imaju iskustva sa e-kolegijem kako bi mogli napraviti samoprocjenu ili 
dobiti ideju za unapređenje kolegija. U izradi je obrazac za evaluaciju te će se provoditi 



radionice o primjeni Okvira i predmetnog obrasca početkom lipnja ove godine. Upute se nalaze 
na SPP-u, a za sva pitanja možete se javiti na email majagm@medri.uniri.hr. 

 
Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o novostima sa 54. sjednici Senata održane 

20. travnja 2021. godine: 

 potvrđen je mandat starim prorektorima, prof. dr. sc. Senki Maćešić, prof. dr. sc. 
Marti Žuvić te prof. dr. sc. Davoru Vašičeku 

 prihvatio se revidirani Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih  kadrovskih  
promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 vlada će refundirati troškove tužbi zaposlenika 
 od strane Europskih strukturnih projekata sredstva će se usmjeriti za STEM 

(science, technology, engineering & mathematics), ICT (Information and 
Communications Technology) i digitalnu transformaciju 

 sredstava za infrastrukturu nema jer sve ide u Zagreb na sanaciju od potresa 
 nema popisa strateških projekata na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja 

Republike Hrvatske 
 usvojeno je izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini 
 usvojeni su Akcijski planovi Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu 
 raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
 izv. prof. dr. sc Gordana Đorđević, dr. med. – znanstvena savjetnica, izabrana je u 

znanstveno-nastavno zvanje redovita profesorica 
 nasl. prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 

izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni redoviti profesor u trajnom 
zvanju 

 prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izabran 
je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju 

 
Nastupno predavanje održao je: 

 27. travnja 2021. godine – dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.  za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent 

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

 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 od 03. – 06. svibnja 2021. godine održan pripremni tečaj iz područja biologije, 
kemije i fizike koji je održan online.  
 07. svibnja 2021. godine održan je prijemni ispit za Integrirani preddiplomski i diplomski 
studij Medicine na engleskom jeziku online preko internetske platforme Merlin i Zoom. 
 10. svibnja 2021. godine objavljeni su i rezultati prijemnog ispita na 
https://www.medri.uniri.hr/en/. Pravo upisa steklo je 27 pristupnika. Ljetni tok za prijemni ispit 
je 09. srpnja 2021. godine. 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. zahvalila se Povjerenstvu za 
provedbu razredbenog postupka 2021./2022. godine za studij Medicine na engleskom jeziku. 
 



 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 privremenim rezultatima natječaja za namjensko financiranje zajedničke 
istraživačke infrastrukture i sudjelovanje u znanstvenim kolaboracijama koje promiču 
međunarodnu vidljivost i internacionalizaciju na Sveučilištu u Rijeci. Dobitnici natječaja su: 

 Nabava kaveza za laboratorijske miševe (Centar za uzgoj i  inženjering  laboratorijskih  
miševa) prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. - 13.000,00 kuna 

 Karakterizacija  lipidne kompozicije  membrana stanica  inficiranih  citomegalovirusom  
izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojevic  Zagorac, dr. med. - 8.000,0 kuna 

 Riječka medicinska  tradicija i osnivanje  Medicinskog  fakulteta u  Tucumanu: život i  
djelo  Giovaninija/Juana Dalme dr. sc. Juraj Sepčić, dr. med., professor emeritus - 
6.000,00 kuna 

 Digitalna pristupačnost  mrežnih stranica  infrastrukture  otvorene znanosti doc. dr. sc. 
Ksenija  Baždarić, dipl. psiholog – prof. - 5.000,00 kuna 

 
 Otvoren  je Festival znanosti u Rijeci 10. svibnja 2021. godine u 11 sati na riječkom 
Korzu.  Cjelokupni program Festivala znanosti  Rijeka kao i informacije kako pristupiti online 
događanjima u programu Festivala znanosti, nalaze se na https://festivalznanosti.uniri.hr/  
  Kao jednu od mjera za jačanje rodne ravnopravnosti, Europska komisija predstavila je 
novi kriterij za  pristup financiranju putem programa Obzor Europa za javna tijela, istraživačke 
institucije i organizacije  visokog obrazovanja, koji će od 2022. godine morati imati plan rodne 
ravnopravnosti (engl. gender equality plan, GEP). Razdoblje prilagodbe na ovaj kriterij 
sudjelovanja u programu Obzor Europa bit će prva godina programa,  2021. godina, tijekom koje 
posjedovanje plana rodne ravnopravnosti nije uvjet sudjelovanja. Počevši od natječaja s 
rokovima za prijavu projektnih prijedloga u 2022. godini ovaj će se kriterij  primjenjivati u 
potpunosti i posjedovanje GEP-a bit će obvezno. Do 14. svibnja 2021. godine bit će u tijeku 
javna rasprava Prijedlog plana rodne ravnopravnosti UNIRI 2021. - 2025.  
  
 Otvoreni su slijedeći natječaji:  

 Hrvatske zaklade za znanost - TAP 2021 - Oporavak, obnova i otpornost društva u 
razdoblju nakon pandemije – Teme  natječaja su: 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti, 
2. izgradnja otpornijeg, uključivog i  održivog društva 3. promicanje demokratskog načina 
upravljanja i političkog sudjelovanja, 4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih 
inovacija i 5. promicanje djelotvornosti i istinitosti komunikacije u medijima. Hrvatski 
partner u konzorciju može tražiti najviše 100.000,00 €. Rok za prijavu namjere je 14. 
lipnja, a rok za cjelokupnu prijavu 12. srpnja 2021 godine. 

 14. travnja 2021. godine je otvoren niz ERASMUS+ natječaja s različitim rokovima za 
prijavu, a cjelokupan popis je dostupan na poveznici: Upcoming calls 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Natječaj za razmjenu sudionika u projektima 
između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke  2022. - 2024. - Cilj 
programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji  
rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, 
a pritom je  posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika. – rok 
za prijavu je 30. lipnja 2021. godine 
Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje 
između Hrvatske i  Austrije za 2022. - 2023. - Preduvjet za prijavu je zajednički 
definiran znanstvenoistraživački projekt na  kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici 



obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta suradnje mora  biti osigurano na obje 
strane. Na hrvatskoj strani može se tražiti ukupno do 7.000,00 eura (3.500,00 eura  
godišnje) za pojedini projekt. – rok za prijavu je 30. lipnja 2021. godine 
Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u sklopu 
zajedničkoga hrvatsko-  kineskog financiranja istraživačkih projekata – Teme 
natječaja su javno zdravstvo i sprečavanje  pandemije, hrvatski tim može tražiti najviše 
200.000,00 USD – rok za prijavu je 28. svibnja 2021. godine 

 Natječaj za dodjelu potpora istraživanjima iskusnih istraživača i  poslijedoktoranada 
Medicinskog fakulteta u Rijeci u akad. god.  2020./2021. „MEDRI POTPORE 
ISTRAŽIVAČIMA“. Natječaj je 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. 

 
 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća o nekoliko informacija vezanih za Doktorsku školu. U tijeku je I. javna 
prezentacija rezultata istraživanja u svibnju 2021. godine. Od 46 doktoranada, upisnih 
2019./2021. godine, 33 je prijavilo temu doktorskog rada, a 11 ih je već obranilo temu što je 
jako dobar postotak. 
 Objavljeni su Obrazac za promjenu voditelja kolegija i Obrazac za promjenu suradnika 
na kolegiju koji se nalaze na Poslijediplomski (doktorski) studij odnosno Doktorska škola na 
SPP-u. Također, prijava okvirnih tema istraživanja za akademsku 2021./2022. godinu traje od 
19. travnja do 21. svibnja 2021. godine. Mole se svi mentori i komentori da prijave okvirne 
teme u navedenom roku. 
 U sklopu izvješća prodekanice prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. javio se prof. 
dr. sc. Alen Ružić, dr. med. te prezentirao Provedbu strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. 
godini. Prezentacija je sastavni dio ovoga zapisnika. 
 

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
o istraživanju Sveučilišnog savjetovališnog centra pod nazivom „Odrednice emocionalne 
prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza“ pod vodstvom prof. dr. sc. Ivanke Živčić-
Bećirević. Radi se o ispitivanju emocionalnog i akademskog funkcioniranja studenata našeg 
Sveučilišta. Glavni rezultati upućuju na to da su posljedice pandemije, osobito socijalna 
izolacija, imale negativne efekte na emocionalno i akademsko funkcioniranje studenata. 
Zamjećuje se porast simptoma anksioznosti i depresivnosti u odnosu na ranije razdoblje, a 
posebno u drugom valu pandemije.  
 Preporuke su da se što više nastave organizira sinkrono, uz uključene kamere jer 
isključene kamere povećavanju sklonost multitaskingu što dodatno otežava koncentraciju, 
poticati aktivnu raspravu studenata te izbjegavati dugotrajnu nastavu. 
 S obzirom da postojeća situacija svih izlaže velikoj neizvjesnosti, važno je najaviti 
obveze unaprijed. Poželjno je imati redovitu nastavu, s fiksnim rasporedom i obveznim 
prisustvovanjem nastavi te izbjegavati prečeste izmjene zadnji čas. Potrebno je organizirati 
grupne projekte, izrade seminara i drugih zadataka u paru ili u manjim grupama koko bi se 
poticala suradnja među studentima, druženje i pružanje međusobne podrške. Izbjegavati 
pretjerano zadavanje samostalnih zadataka te dodavanje obveza koje nisu ranije bile 
planirane. Potrebno je biti fleksibilan u određivanju rokova za izvršavanje zadataka, održavati 
izravne kontakte sa studentima koliko je to moguće, imati redovite konzultacije, biti dostupan 
za njihove probleme ako o njima žele razgovarati te pravovremeno davati povratne informacije.



 Budući da je pandemija dovela do značajnog pogoršanja financijske situacije mnogih 
obitelji, potrebno je imati razumijevanje za studente koji zbog otežane financijske situacije 
moraju raditi uz studij ili nemaju uvjete i kvalitetnu opremu koja omogućuje nesmetani rad na 
daljinu. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. nadalje je izvijestila članove 
Fakultetskog vijeća da je predložen akademski kalendar te nakon što se usvoji na sjednici 
Senata Sveučilišta u Rijeci biti će poslan svim pročelnicima/predstojnicima katedri/zavoda na 
e-mail te objavljen na web stranici Fakulteta. Nastava će početi 04. listopada 2021. godine.  
 I dalje se preporuča fleksibilan način održavanja nastave do kraja akademske godine. 
Izmjene u nastavnim planovima su dostavljene te ako postoji još neka promjena prodekanica 
ja zamolila da ih se pošalje do kraja svibnja 2021. godine. 
 
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 je u proteklom mjesecu zabilježen velik broj procijepljenih studenata, do danas je cijepljeno 
420 studenata od 3. do 6. godine studija, od čega njih 43 s obje doze. Trenutno prikupljamo 
podatke o općenitoj procijepljenosti među studentima kako bi imali bolji uvid u situaciju. 
 Također, već četvrti tjedan za redom provode se redovna testiranja studenata od 3. do 
6. godine studija, a gotovo svi rezultati su negativni. Tin Vučković  se zahvalio doktorici Nataši 
Dragaš Zubalj univ.spec., dr.med., spec. školske medicine, na svoj pomoći i angažmanu da 
se studenti procijepe te doktorici Martini Pavletić, dr. med. s OHBP Sušak za organizaciju 
testiranja studenata. 
  
 Udruga FOSS organizirala je jubilarni, 10. po redu kongres neuroznanosti NeuRi, koji 
je privukao izniman broj međunarodnih sudionika za svoje hibridno izdanje.  
 08. svibnja 2021. godine Projekt Cjepko zna otvorio je štand na Korzu gdje se 
promovirao projekt uz dijeljenje informativnih letaka o cijepljenju. Promocija je jako dobro 
popraćena medijski te je štand posjetio i gradonačelnik Vojko Obersnel. Snimljen je i novi 
podcast udruge, s gostom Vukom Pricom.                                           
 
 Udruga CroMSIC održala je ekološku foto galeriju na Fakultetu za dan planeta zemlje, 
pripremaju čišćenje plaža i okoliša Fakulteta. Održan je interaktivni webinar o mentalnom 
zdravlju „Slušam te“. Kroz projekt Menstrukacija održan je panel i donacija higijenskih 
potrepština za žene žrtve nasilja. U pripremi je projekt „Natjecanje kliničkih vještina“. 
Udruga SOSS organizirala je pješačku turu 8. svibnja 2021. godine, a naši sportaši su se 
pridružili utrci „Wings for life“.  
 

Ad. 5. Prezentacija filma „Zašto se cijepiti protiv COVID-19?“ predsjednika Hrvatskog 
Imunološkog Društva izv. prof. dr. sc. Felix Martinus Wensveen, dipl. ing. biol.  
 
 Izv. prof. dr. sc. Felix Martinus Wensveen, dipl. ing. biol. održao je prezentaciju filma 
„Zašto cijepiti protiv COVID-19?“ te prikazao kratki uvod u film. 
 
Ad. 6. Izvješće o radu Povjerenstva za nastavu Medicinskog fakulteta u Rijeci u 
akademskoj 2020./2021. godini – predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. 
med. 



 Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. obavijestila je Fakultetsko vijeće o radu Povjerenstva 
za nastavu Medicinskog fakulteta u Rijeci te održala PowerPoint prezentaciju koja je sastavni 
dio ovoga zapisnika. 
 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke o imenovanju članova Povjerenstva za rashodovanje dugotrajne 

nefinancijske imovine Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

I. Ovom Odlukom mijenja se članak I. Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za 
rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine (KLASA: 003-06/20-02/369; 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT od dana 13. listopada 2020. godine) na slijedeći 
način: 

 
„Imenuje se Dunja Zoričić, mag. educ. philol. angl. et croat. za člana Povjerenstvo za 
rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine umjesto Mirjane Kunišek, dipl. oec.“   
 

II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za rashodovanje 
dugotrajne nefinancijske imovine (KLASA: 003-06/20-02/369; URBROJ: 2170-24-
01-20-1/TT od dana 13. listopada 2020. godine) ostaju i dalje na snazi. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 8.  
 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-05/16-02/02, 
URBROJ: 2170-24-01-16-1, 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 11. svibnja 2021. godine donosi  

 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata na 

Medicinskom fakultetu u Rijeci 
 

Članak 1.  
Ovim Pravilnikom se uređuje dopuna 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.  
U članku 19. Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom fakultetu 
u Rijeci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„(3) Od iznosa indirektnih troškova na svakom projektu na kojem su indirektni troškovi 
predviđeni 50% pripada Fakultetu, a 50% pripada ustrojstvenoj jedinici na kojoj se projekt 
provodi. “ 



Završne odredbe 
 

Članak 4. 
Na ostala pitanja u svezi s postupkom prijave i provedbe projekta koja nisu uređena 
Pravilnikom o prijavi i provedbi projekata na Medicinskom fakultetu, niti izmjenama i 
dopunama Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju drugi interni akti Fakulteta i Sveučilišta 
u Rijeci, propozicije projektnih natječaja te propisi Republike Hrvatske i nadležnih tijela EU.  
 

Članak 5.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 9.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku  
 

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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 10.  

ODLUKA  
o imenovanju Maye Tayfour Mali, mag. pharm., gostujućom nastavnicom  

 
 

I. Maya Tayfour Mali, mag. pharm. imenuje se gostujućom nastavnicom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
II. Gostujućoj nastavnici Mayi Tayfour Mali, mag. pharm., povjerava se izvođenje do jedne 

trećine nastavnog kolegija Kako unaprijediti poslovanje estetske klinike u sklopu 
programa cjeloživotnog obrazovanja Nekirurške estetske medicine – Esthetic Avademy 
na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 5 suzdržana glasa. 
 
Ad. 11.  

ODLUKA  
o imenovanju Velibora Drakulića, dr. med., gostujućim nastavnikom  

 
I. Velibor Drakulić, dr. med. imenuje se gostujućim nastavnikom Medicinskog fakulteta u 

Rijeci. 



II. Gostujućem nastavniku Veliboru Drakuliću, dr. med., povjerava se izvođenje do jedne 
trećine nastavnog kolegija Pravne pretpostavke pružanju usluga estetske medicine u 
sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja Nekirurške estetske medicine – Esthetic 
Avademy na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Odluka je usvojena sa 5 suzdržana glasa. 
 
Ad. 12.  

ODLUKA  
o imenovanju Siniše Glumičića, dr. med., gostujućim nastavnikom  

 
I. Siniša Glumičić, dr. med. imenuje se gostujućim nastavnikom Medicinskog fakulteta u 

Rijeci. 
 

II. Gostujućem nastavniku Siniši Glumičiću, dr. med., povjerava se izvođenje do jedne 
trećine nastavnog kolegija Tehnike aplikacije i sigurnost nekirurških estetskih tretmana 
(sigurne zone uz praktičan rad) u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja 
Nekirurške estetske medicine – Esthetic Avademy na Katedri za rehabilitacijsku i 
sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Odluka je usvojena sa 5 suzdržana glasa. 
 

Ad. 13.  
ODLUKA 

 promjeni voditelja predmeta od akademske 2021./2022. godine  
 

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Medicinska 
informatika 
 

prof.dr.sc. Lidija 
Bilić-Zulle 

doc.dr.sc. Martina 
Mavrinac 

Medicina 
 
 

2. OBV 

Medical informatics prof.dr.sc. Lidija 
Bilić-Zulle 

doc.dr.sc. Martina 
Mavrinac 

Medicina na 
engleskom 

jeziku 

2. OBV 

Medicinska 
statistika 

prof.dr.sc. Lidija 
Bilić-Zulle 

doc.dr.sc. Ksenija 
Baždarić 

Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

2. OBV 

Ginekologija i 
opstetricija 

prof.dr.sc. 
Herman Haller 

izv.prof.dr.sc. 
Neda Smiljan 

Severinski 

Medicina 6. OBV 

Medicina ronjenja za 
praktičare 

nasl.doc.dr.sc. 
Nadan Petri 

doc.dr.sc. Igor 
Barković 

Medicina 4.  IZB 

Hiperbarična 
oksigenacija u 
kliničkoj praksi 

nasl.doc.dr.sc. 
Nadan Petri 

doc.dr.sc. Igor 
Barković 

Medicina 6.  IZB 



 

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 2 glasa protiv. 
 
Ad. 14.  

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 

Zdravstvena zaštita 
školske djece i 
adolescenata 

Medicina 5. 25 
(P5+ V0+S20) 

25 
(P5+ V10+S10) 

IZB 

 

Izmjena odluke KLASA: 003-06/21-02/213, URBOJ: 2170-24-01-21-1  na sjednici održanoj 
elektroničkim putem od 8. travnja do 13. travnja 2021. godine.  

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+ V15+S5) 

25 
(P5+ V5+S15) 

IZB 

 

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

ODLUKA  
o novim izbornim predmetima od akad. 2021./2022. godine 

 
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.Mirna 
Petković Didović 

Konceptualno 
razmišljanje u 
medicinskoj kemiji 

Medicina 1. P0/V0/S25 1,5 

prof.dr.sc. Ines 
Mrakovčić Šutić 

Prehrana i imunološki 
odgovor: istine i 
zablude 

Medicina 4. P5/V0/S20 1,5 

izv.prof.dr.sc. 
Vlasta Đuranović 

Mehanizmi 
neuroplastičnosti 
mozga u 
neurorehabilitaciji: 

Medicina 5. P5/V0/S20 1,5 

Gerijatrija doc.dr.sc. 
Zdenka Barićev-

Novaković 

Doc.dr.sc. 
Branislava 

Popović 

Medicina 6.  IZB 



moderni pristupi i 
klinička budućnost   

doc.dr.sc. Ana 
Milardović 

Pedijatrijska 
propedeutika 

Medicina 5. P5/V15/S5 1,5 

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

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

 
Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 

godina  
Status 

kolegija 
Uvod u medicinsku etiku nasl.prof.dr.sc. Iva 

Sorta-Bilajac Turina  
Medicina 1. IZB 

Endocitoza proteina prof.dr.sc. Natalia 
Kučić 

Medicina 
 

2. IZB 

Etika javnog zdravstva  nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  2. IZB 

Propedeutika kliničke etike nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina 3. IZB 

Medicina i pravo nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  4. IZB 

Patologija posteljice  Prof.dr.sc. Sanja 
Štifter 

Medicina  4. IZB 

Personalizirana medicina i 
javno zdravstvo 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  5. IZB 

Od eutanazije do 
distanazije  

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina  5. IZB 

Etika zdravstvene ekologija  nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Medicina 6. IZB 

Etika (zdravstvene) 
ekologije 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
 

1. 

 
 

IZB 

Medicina i pravo 
nasl..prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
1. 

 
IZB 

Etika javnog zdravstva 
nasl.prof.dr.sc. Iva 

Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  

 
 

2. 
 

 
 

IZB 

Personalizirana medicina i 
javno zdravstvo 

nasl.prof.dr.sc. Iva 
Sorta-Bilajac Turina 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo  
 

 
 

2. 
 

 
 

IZB 



Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 17. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 17.I.  

ODLUKA  
o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice:     

 

 
I. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice  

 
a) Zavoda za histologiju i embriologiju. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 17. svibnja 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. 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17.II.  

ODLUKA 
 o razrješenju šefa (pročelnika)     

        
Prof. dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr. med., razrješuje se funkcije šefa (pročelnika) 

Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, sa danom 30. lipnja 2021. godine. 

 
Odluka je usvojena sa 13 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
Ad. 17.III.  

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

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

 
a) Katedre za oftalmologiju. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 18. svibnja 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. 

 
Odluka je usvojena sa 8 suzdržana i 2 glasa protiv. 
 
Ad. 17. IV.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  

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

povjerenstva kako slijedi: 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17.V.  

ODLUKA 
 o izmjeni odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava  od 09. 

veljače 2021. (podtočka b) 
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog 
povjerenstva KLASA:003-06/21-02/39, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 09. veljače 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 
10 sati tjedno, imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u 
sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. 
med. i doc. dr. sc. Siniša Dunatov, dr. med.   
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17.VI.  

ODLUKA 
 o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i imenovanju stručnog 

povjerenstva  
a) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Jelene Tomac, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 



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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., 
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
b) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Lidije Orlić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 

c) 

 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Đordana Bačića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 

med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med. 
 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 



IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
d) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Marka Velepiča, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. 
med., doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med. i prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
e) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Đurđice Cekinović Grbeša, dr. med., 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana infektologija, na Katedri za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić, dr. med., 
prof. dr. sc. Biserka Trošelj Vukić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 17.VII.  

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

 
a) 



Izv. prof. dr. sc. ĐULIJA MALATESTINIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Doc. dr. sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2021.     

Odluka je usvojena sa  suzdržana i 1 glas protiv. 
 
Ad. 17.VIII.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

 
 Doc. dr. sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana socijalna 
medicina, na Katedri za socijalnu medicine i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 5 
sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 17. IX.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Dr. sc. KRISTIAN KRPINA, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija, na Katedri za 
urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 



Ad. 17. X.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
a) 

Dr. sc. DIANA MARŽIĆ, 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 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 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. lipnja 2021.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Dr. sc. BLAŽEN MARIJIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju i 
na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od 
najviše četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2021.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

TINA SUŠANJ ŠEPIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 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 šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2021.  

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17. XI.  

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

zvanje, po raspisanom natječaju 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Tomislava Krčmara, 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. Tomislava Krčmara, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17. XII. 

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 dr. sc. 

Matije Sošića, 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. Matije Sošića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Vlaste Orlić Karbić, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17. XIII.  

ODLUKA  
o imenovanju mentora 

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

 
- Lea Juretić, mag. pharm. (mentorica prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 



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

- Senka Kajčić, dr. med.  (mentor prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 18.  

ODLUKA  
o I. izmjeni i dopune Plana zapošljavanja,  napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

za 2021. godinu  
 

I. Prihvaća se I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 

i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
III. I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 19. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
Ad. 19.I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Kristina Skroče, mag. znanosti o sportu, 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: „Minimalna učinkovita doza aerobne tjelovježbe, vremenski tijek njezine 
prilagodbe u različitih dobnih skupina, razvrstanih prema zdravstvenom stanju, 
razini tjelesne spremnosti i njihovoj adaptaciji prema tjelesnoj aktivnosti” pristupnice 
Kristine Skroče, mag. znanosti o sportu u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Josip Vincelj, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Sanja Balen, 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, 
ksenogenog biomaterijala i autologne kosti” pristupnika Matka Oguića, dr. med. 
dent. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med.  
2. izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Jelena Prpić, dr. med. dent.  

 
V. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

VI. 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”.  

 
c) 

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



II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica” pristupnika Leona Kunišeka, dr. 
med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Andrea Dekanić, 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. 19.II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Ana Božanić, prof. mat. i fiz., 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: „Vrednovanje uporabe sintetizirane 2D mamografije u kombinaciji s 
tomosintezom u nacionalnom programu mamografskog probira” pristupnice Ane 
Božanić, prof. mat. i fiz.,u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Hrvoje Šobat, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije 

 
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 Marin Bajek, dr. med., 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: „Prevalencija i molekularna epidemiologija non-polio enterovirusa u 
Hrvatskoj” pristupnika Marina Bajeka, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, 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”.  

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 19.III.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Josip Aničić, dr. med., student 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: „Prognostičko značenje pedobrahijalnog indeksa u bolesnika s akutnim 



infarktom miokarda liječenih perkutanom koronarnom intervencijom” pristupnika 
Josipa Aničića, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, 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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Leo Gulan, dr. med., student 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: „Morfometrijska analiza femoralnog hvatišta prednjeg križnog ligamenta” 
pristupnika Lea Gulana, dr. med. u sastavu:  

 
1. nasl. izv. prof. dr. sc. Dalen Legović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Saša Rapan, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Snježana Bajek, 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. 19.IV.  
ODLUKA  

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

 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Učinci jednozidnih ugljikovih 
nanocjevčica na astrocite izložene in vitro traumatskoj ozljedi” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Nike Gržeta, 
mag. biotech. in med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, 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 „Karakterizacija mikroglija i 
astrocita u mozgu tijekom latentne citomegalovirusne infekcije” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Andree Mihalić, 
mag. biotech. in med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn.  
 

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 „Odgovor CD8 limfocita T u 
miševa cijepljenih rekombinantnim citomegalovirusnim vektorom koji izražava 
NKG2D ligand RAE-1γ” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Marka Šustića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata u časopisu 
indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 skupini u 
bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorskog rada ili 



alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata u časopisima 
citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS Core Collection) s 
čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti prvoautorski. 

 
Ad. 19.V.  

ODLUKA  
o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Alergijska 
senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike“ 
pristupnice Martine Žigante, dr. med. dent. 
 

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

1. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Darko Božić, dr. med. dent. 
3. prof. dr. sc. Sanja Zoričić-Cvek, 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. 19.VI.  

ODLUKA  
o stavljanju van snage odluke o promjeni suradnika na izbornom kolegiju 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo u okviru Doktorske škole 

 
I. Stavlja se van snage odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/21-02/197, 

URBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 13. travnja 2021. godine o imenovanju suradnika 
na kolegiju “Protuepidemijske intervencije“ na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 19.VII.  

ODLUKA  
o priznavanju pozvanih predavanja 

 
I. Predavanja u okviru Day of Immunology IUIS-EFIS Webinara verificiraju se kao 

pozvana predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 



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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 20. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 20.I.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Mariji Stanić Damić, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. 
 
 
Ad. 20.II.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Davorki Repac Antić, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 
 
 
Ad.  21. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t 

 
Ad. 21. I.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzije, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod naslovom 

„Bolesti stopala i gležanjskog zgloba“ autora prof.dr.sc. Ivica Lucijanić, dr. med. 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod 

naslovom „Bolesti stopala i gležanjskog zgloba“ autora prof.dr.sc. Ivica Lucijanić, 
dr. med. 

 
II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Foot & Ankle 

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

Rijeci.  
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 

 



Ad. 21. II.  
ODLUKA 

 o prihvaćanju recenzije, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod 
naslovom „Ortopedija i traumatologija“ urednika prof. dr. sc. Antona Tudora, dr. med., 

dr. sc. Marka Bregovca, dr, med. i prof. dr. sc. Zdenka Ostojića, dr. med.  
 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod 

naslovom „Ortopedija i traumatologija“ urednika prof. dr. sc. Antona Tudora, dr. 
med., dr. sc. Marka Bregovca, dr, med. i prof. dr. sc. Zdenka Ostojića, dr. med.  

 
II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Textbook of 

Orthopedics & Traumatology 
 

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

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 22. R a z n o 
 
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., osvrnuo se na komentare izv. prof. dr. 
sc. Nede Smiljan Severinski, dr. med. na točke dnevnog reda 10., 11. i 12. te obrazložio razliku 
između nastavnika i predavača, naglasivši da je u pozivu stavljen ispravan naziv, te je 
Fakultetsko vijeće izglasalo da se za potrebe programa cjeloživotnog učenja angažiraju 
gostujući nastavnici.   
 
 U svezi komentara na točku 17.II. dekan je naglasio da članovi Fakultetskog vijeća 
mogu zatražiti uvid u dokumentaciju koja se nalazi u stručnim službama, a u svezi točaka 
dnevnog reda koje je potrebno izglasati, dodavši da u slučaju nejasnoća mogu i kontaktirati 
nastavnike za koje se imenovanje ili razrješenje sa funkcija mora glasati. 
 Po točkama 17.VI. i 17.VIII. dekan je objasnio članovima Vijeća da je po usvojenom 
Planu zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu, nakon 
dobivanja suglasnosti Sveučilišta potrebna i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
na koju se čeka i više od 2 mjeseca te do trenutka dobivanja iste, nastavnici koji imaju uvjete 
za napredovanje, moraju ići u reizbor. 
 
 Na komentar izv. prof. dr. sc. Nede Smiljan Severinski, dr. med. vezan uz točku 18.,  
I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja,  napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. 
godinu dekan je skrenuo pozornost profesorici da je na Katedri za ginekologiju i opstetriciju u 
ovoj akademskoj godini raspisan natječaj i u radni odnos su primljena 3 asistenta, te istoj nije 
uskraćen koeficijent prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. kojem je sporazumno prestao radni 
odnos. 
 
Zapisnik sastavila: 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

Dekan 
 

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


