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Z A P I S N I K 
 
XVI. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 
održane u elektroničkom obliku od 29. srpnja do 30. srpnja 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 96 članova Vijeća od ukupno 147 članova. 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Upisi u 1. godinu preddiplomskih i integriranih studija u akademskoj 2020./2021. 

godini – pomicanje rang liste u ljetnom upisnom roku i preraspodjela slobodnih 
kvota  

 
 

 
 
Ad. 1.  

ODLUKA 
 o upisima u 1. godinu preddiplomskih i integriranih studija u akademskoj 2020./2021. 
godini – pomicanje rang liste u ljetnom upisnom roku i preraspodjela slobodnih kvota 
 
 
Konačne rang liste iz NISpVU sustava za upis u 1. godinu studija u akademskoj 2020./2021. 
godini pomiču se prema ostvarenom bodovnom rezultatu za onoliko mjesta koliko je ostalo 
nepopunjeno nečijim nedolaskom na upis u ljetnom roku, kao i zbog preraspodjele upisnih 
kvota za strane non-EU državljane na slijedeći način: 
 

 4 slobodna upisna mjesta iz kvote non-EU državljana na studiju Medicine prebacuju se 
na kvotu za državljane RH/EU na istom studiju u ljetnom roku (objašnjenje: na konačnoj 
rang listi za non-EU državljane ostalo je 4 slobodna mjesta) 
 

 Jesenski rok otvara se za državljane RH/EU (6 mjesta za RH/EU + 3 mjesta za non-
EU) za Preddidplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo (objašnjenje: u ljetnom 
roku nije bilo dovoljno pristupnika koji zadovoljavaju uvjete upisa tj. bodovni prag) 

Upisi kandidata nakon pomicanja rang liste vrše se izravnim upisom u ISVU sustav.   
 
Prema Natječaju Sveučilišta u Rijeci za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2020./2021. 
godini ova odluka Fakultetskog vijeća dostavlja se na znanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

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


