
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/27 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 08. lipnja 2021. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
XVI. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane elektroničkim putem od 04. lipnja do 08. lipnja 2021. godine te putem internetske 
platforme MS Teams 08. lipnja 2021. godine od 14,00 do 15,00 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  135 člana Vijeća od ukupno 155 člana. 
Prisutno na sjednici:    106 članova Vijeća od ukupno 155 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, Nataša Cikuša, dipl. iur., rukovoditeljica Ureda za medicinska 
vještačenja i sudske sporove, Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Bojan Hrvatin, informatičar, Tea 
Tijanić, dipl. oec.   
 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika XIV. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 06. 

svibnja do 11. svibnja 2021. godine te zapisnika XV. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 25. svibnja do 27. svibnja 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 provođenju postojećeg Programa cjeloživotnog učenja za 

stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni 
diplomski studij Sanitarnog inženjerstva  
 

6. Donošenje odluke o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno 
inženjerstvo za akad. 2021/2022. godinu za kandidate koji su završili istovrsni 
preddiplomski sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u 
prethodnoj 2020/2021. akad. godini)  

 



 
7. Donošenje odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i 

upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akad. 2021./2022. 
godini  
 

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

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

10. Donošenje odluke o uvjetima upisa na integrirani sveučilišni studij Farmacije 
Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu  
  

11. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstva za izborne predmete Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 
 

12. Donošenje odluke o izmjeni odluke KLASA: 003-06/21-02/269, URBOJ: 2170-24-01-
21-1 na sjednici održanoj elektroničkim putem od 25. do 27. svibnja 2021. godine o 
ukidanju izbornog kolegija od akademske 2021./2022. godine.  
 

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

13. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):   
  

a) Katedre za otorinolaringologiju. 
 
13.II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju. 
 
13. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 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 
redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i 
kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 24 sata tjedno. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 20 sati 
tjedno. 
 



 c) 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 d) 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, na neodređeno vrijeme  s punim 
radnim vremenom. 
 
 e) 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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za Ortopediju Lovran, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
 f) 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 g) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 
 
 h) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana klinička citologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku 
anatomiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  

s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 17. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. godine, za izbor 
nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
 a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, 
znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana 
anglistika, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odsutne zaposlenice na 
rad. 
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. godine, za izbor suradnika 
u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  



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

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 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.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 

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

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora   
suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 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 
ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
13. IV. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, 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, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 

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 neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. David Bonifačić, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 

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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Tanja Grahovac Juretić, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
13. V. 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 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.) 
 
13. VI. 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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. inf. fizike – viša znanstvena suradnica) 
 
b) 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Margarita Brida, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
 13. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   



a) doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

b) doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

c) dr. sc. Marijana Vičić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti. 
 
13. VIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med., zaposlenik Zdravstvenog  
veleučilišta u Zagrebu, za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita. 
 
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, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za oftalmologiju, za izbor u znanstveno zvanje 
– viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Bojan Miletić, dr. med., zaposlenik Luzerner Kantonsspital Wolhusen u  
Švicarskoj, za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za izbor u znanstveno 
zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
13. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno članku 9. 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju izvanredna profesorica, na Medicinskom fakultetu u Splitu, za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
13. XI. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 



a) Tina Sušanj Šepić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 
14. D o k t o r s k i   s t u d i j i   

 
14.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Iva Uravić Bursać, dr. med.: „Uloga čimbenika privlačenja monocita-1 u patogenezi 

psorijatičnog spondiloartritisa” 
 

b) Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng.: „Development of meningococcal polysaccharide-specific 
monoclonal antibodies for the characterization of protective epitopes” 
 

c) Lydia Gaćina, mag. biol. exp.: „Uloga NKG2D liganda H60 u imunološkom nadzoru 
virusne infekcije i patogeneze autoimunih bolesti” 

 
14.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Sara Bilić Knežević, dr. med.: „Patofiziološka uloga proteina toplinskog šoka 70 i 

metalotioneina u imunofenotipovima karcinoma dojke“ 
 

14.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing.: “Učinak kloriranja i UV dezinfekcije na 

bakterijski biofilm in vitro i na modelu zatvorenog bazena” 
 

b) Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf.: „Povezanost težinskih faktora snopova X-zraka 
s dijagnostičkom vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri oslikavanju 
mozga dvoenergijskom računalnom tomografijom” 

 
14.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Dubravka Karner, mag. biotech. in med.: „Imunološka uloga proteina PrPC tijekom 

virusne infekcije” 
 
b) Vedrana Drvar, mag. med. biochem.: „Imunomodulacija makrofaga sinovijske 

membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom” 
 
c) Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.: „Reparacijski odogovor koštanog tkiva kalvarije 

štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s magnezijem” 
 
d) Gabrijela Begić, mag. med. lab. diag.: „Analiza dentalnog biofilma na 

politetrafluoretilenskim membranama visoke gustoće“  
 
14.V. Donošenje odluke o obrani 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.VI. Donošenje odluke o izmjeni teme doktorskog rada 

 
a) Ivana Dabo, mag. admin. sanit. 

 
14.VII. Donošenje odluke o promjeni suradnika na obveznom kolegiju Doktorske škole  
 
a) Kolegij Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu, voditeljice doc. dr. sc. 

Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 
 

14.VIII. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje istraživačkih analitičkih metoda 
obveznog kolegija Doktorske škole  
 
a) Kolegij Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu, voditeljice doc. dr. sc. 

Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 
 
14.IX. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanja prof. dr. sc. Borut Poljšak, Dental materials and oxidative stress: 

Indications for antioxidant therapy? 
 
b) Predavanje prof. dr. sc. Borut Poljšak, Aging process: Where is the anti-age 

medicine at the moment? 
 
c) Predavanje prof. dr. sc. Borut Poljšak, Science, research and ethics 
 
d) Predavanje prof. dr. sc. Fabrizio de Benedetti, Hyperinflammation: hemophagocytic 

lymphohistiocytosis and macrophage activation syndrome 
 
15. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

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

a) Goran Malvić, dr. med. 
 
15.II. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora,  
         imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Karlo Tudor, dr. med. 
 
15.III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na cjeloživotno obrazovanje  
         Nekirurška estetska medicina – Esthetic Academy – prilog na SharePoint portalu 
 
16. R a z n o 
 

 



Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik XIV. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
06. svibnja do 11. svibnja 2021. godine te zapisnik XV. elektroničke sjednice Fakultetskog 
vijeća održane od 25. svibnja do 27. svibnja 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 izvijestio članove Fakultetskog vijeća da u posljednja 4 tjedna na Fakultetu 
nije bilo pozitivnih studenata i djelatnika na virus Covid-19. Dekan je podsjetio da je zadnji dan 
za fotografiranje u Foto Kurtiju do 15. lipnja 2021. godine za zaposleničke kartice, te je  
besplatno. 
  
Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o sljedećim događanjima na Fakultetu: 

 produljen je ugovor o pravnom postupanju i suradnji sa odvjetničkim uredom 
Stipinović/Miočić/Glavota 

 potpisan je novi ugovor sa tvrtkom Belveder za održavanje prostorija Fakulteta putem 
javne nabave, te je novi ugovor za 90.000,00 kuna povoljniji od prethodnog 

 u tijeku su natječaji za zaštitarske usluge, centralizirani ispis te sanaciju krova na 
Dekanatu 

 objavljen je natječaj za prodaju stana u vlasništvu Fakulteta, na Gornjoj Vežici, prema 
procijenjenoj vrijednosti od 393.000,00 kuna  

 u tijeku je obilazak Katedri na kojem se prezentira rad Fakulteta te analiziraju 
dostavljena izvješća o radu Katedri 

 Zavod za Farmakologiju se priprema za novi studij Farmacije te se odvijaju građevinski 
radovi u prostorima Fakulteta 

 isporuka računala kasni te je Dekan zamolio za strpljenje 
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o molbi gđe. Evgenie Arh, dipl. 
knjižničarke, da ju se obavijesti mailom o objavljenom radu te kada se dobije autorska kopija i 
potvrda o objavljivanju, također da joj se i to pošalje na mail, a sve radi promocije objavljenih 
članaka i knjiga, praćenja indeksacije radova u relevantnim bazama podataka te pripremu 
dokumentacije za izbore i napredovanja kao i pripremu izvješća katedri/zavoda o objavljenim 
radovima. Također je potrebno dostaviti elektronički oblik rukopisa prihvaćenog za 
objavljivanje ili objavljenu završnu verziju rada. 
 Dekan je napomenuo da je potrebno prije pisanja obvezne literature konzultirati 
Knjižnicu za biomedicinu i zdravstvo radi dostupnosti istih te zamolio da se revidira popis knjiga 
jer se neke knjige ponavljaju iz godine u godinu, a možda više nisu potrebne. Također je 
preporučio korištenje baze E-knjige na koju se troši dosta financijskih sredstava, a koja je 
dostupna svima, i djelatnicima i studentima. 
 
Od ostalih događanja na Fakultetu Dekan je izvijestio: 

 pripreme za studij Farmacije su u tijeku, još je potrebna potvrda od Ministarstva 
znanosti i obrazovanja 

 30. lipnja 2021. godine najavljeno je svečano potpisivanje ugovora o suradnju između 
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, Odjela za biotehnologiju u Rijeci i 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 krajem svibnja 2021. godine počela su se održavati predavanja programa edukacije 
„Nekirurške estetske medicine – Estetic academy“ te je iskazan veliki interes za isti, a 
raspisani su i preliminarni upisi za iduću godinu 



 Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo je dodatno pojašnjenje u svezi nastavne 
obveze i obračuna plaća, a u svezi zatražene suglasnosti po Planu zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu, na koje je poslano 
očitovanje od strane Fakulteta. 

 GDPR implementacija – odrađene su tri edukacije. Imenovana je Valentina Miloš, mag. 
oec. službenicom za zaštitu osobnih podataka na Fakultetu te je o tome obaviještena 
Agencija za zaštitu osobnih podataka 

 pristigle su Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju 
pandemije bolesti Covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera koje se nalaze na 
linku https://www.hzjz.hr/wp-
content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf 

 održana je tiskovna konferencija na Kampusu povodom iznimnog uspjeha 
znanstvenika predvođenih prof. dr. sc. Stipanom Jonjićem, dr. med. i doc. dr. sc. 
Vandom Juranić Lisnić, dipl ing. biotehnologije - 2 rada objavljena su u prestižnim 
znanstvenim časopisima Immunity i Journal of Experimental medicine 

 Prodekan za kvalitetu prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. imenovan je 
dogradonačelnikom Grada Rijeke  

 15. lipnja 2021. godine održati će se prezentacija Fekalne biobanke hibridnim 
predavanjem za studente i opću populaciju 

 prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med., izabran je za dopredsjednika Svjetskog nefrološkog 
društva 

 pristigli su promotivni materijali Fakulteta koji se mogu pogledati na linku koji se nalazi 
na web stranici Fakulteta kao i formular za narudžbu 
   

Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o novostima sa 55. sjednici Senata održanoj 
18. svibnja 2021. godine: 

 izabrani su novi prorektori: prof. dr. sc. Gordan Jelenić, dipl. ing. građ. s Građevinskog 
fakulteta za prorektora za znanost i umjetnost te prof. dr. sc. Saša Zelenika, mag. ing. 
mech. s Tehničkog fakulteta za prorektora za strateške projekte 

 posebni savjetnik za biomedicinu i javno zdravstvo je i dalje prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. 
med. 

 izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. – znanstvena savjetnica, izabrana je u 
znanstveno – nastavno zvanje redovite profesorice 

 izabran je novi Dekan Građevinskog fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Bulić, dipl. ing. građ.  
 odabran je vizualni identitet Alumni mreže Sveučilišta u Rijeci 
 održana je rasprava dionika o provedbi Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 

kojeg je u svibnju 2021. godine usvojio Senat Sveučilišta u Rijeci 
 održani su Dani Sveučilišta (Dies Academicus) od 17. – 28. svibnja 2021. godine na 

kojem su dodijeljene nagrade za nastavnu izvrsnost, i to izv. prof. dr. sc. Ivani Gobin, 
dipl. sanit. ing. u kategoriji nastavnika te u kategoriji suradnika dr. sc. Valentini Marečić, 
mag. sanit. ing. kao     

 našim studenticama Lei Šilec i Maji Mrak dodijeljene su Rektorove nagrade u akad. 
2020./2021. godini 

 dobitnici inicijalnih potpora za mlade znanstvenike su: dr. sc. Inga Kavazović, mag. 
pharm. inv., dr. sc. Jelena Železnjak, mag. ing. biotechn., dr. sc. Marko Šestan, dr. 
med. vet., dr. sc. Željka Minić, dipl. ing. biologije, dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. 
ing. i dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing. 
 



 Dekan je izvijestio članove vijeća o organiziranju online radionice naziva „Kako 
procijeniti kvalitetu svog e-kolegija?“. Voditelj kolegija je izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić sa 
Ekonomskog fakulteta u Rijeci, a moderatori su doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab s Odjela za 
informatiku i dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. matematike i informatike sa Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. Radionica će se održati u ponedjeljak 14. lipnja 2021. godine u 14,00 sati 
putem platforme Google Meet, a prijave su do petka, 11. lipnja 2021. godine. 
 
Nastupna predavanja održali su: 
 

 17. svibnja 2021. godine – dr. sc. Tanja Grahovac Juretić, dr. med.  za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docentice 

 18. svibnja 2021. godine – dr. sc. David Bonifačić, dr. med.  za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje docent 

 25. svibnja 2021. godine – dr. sc. Margarita Brida, dr. med.  za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovne docentice 

 01. lipnja 2021. godine – dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.  za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovnog docentica 

 
Doktorat znanosti obranili su: 
 

 21. svibnja 2021. godine - Martina Žigante, dr. med. dent. sa temom „Alergijska 
senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike“ pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Stjepan Špalj, komentor doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš,  

 02. lipnja 2021. godine - Maja Grahovac, dr. med. sa temom „Uloga transkripcijskog 
faktora MITF u invazivnom malignom melanomu“, pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Gordana Zamolo, datum obrane 02.06.2021.  

 
 Dekan je najavio komemoraciju za izv. prof. dr. sc. Alda Ivančića, dr. med. koja će se 
održati 09. lipnja 2021. godine u 14,00 sati u predavaonici br. 2. 
 
Ad. 3.  I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća o odobrenim projektima u proteklih mjesec dana, i to: 
 

 „Mehanizmi imunološkog prepoznavanja u jetri i njihova uloga u razvoju nealkoholnog 
steatohepatitisa“ – voditelj projekta je prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., projekt se 
financira HRZZ/SNSF (bilateralna suradnja sa Švicarskom) sa ukupnom vrijednosti 
projekta 524.009,00 CHF, MEDRI proračun 200.000,00 CHF (1.500.000,00 kn), projekt 
počinje 1. studenog 2021. godine 

 „Učinak kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg inzulina na humane i mišje T-limfocite“ – 
voditeljica projekta je doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, dr. med. koji financira tvrtka 
Sanofi Aventis, a vrijednost projekta je 75.000,00 kn 

 „Karakterizacija memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 te razvoj 
strategija za unaprjeđenje učinkovitosti cjepiva“, voditeljica projekta je dr. sc. Inga 
Kavazović, mag. pharm. inv., HEP donacija - 15.000,00 kn  



 Prodekanica je čestitala prof. dr. sc. Hani Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biologije, prof. 
dr.sc. Siniši Volareviću, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olgi Cvijanović Peloza, dr. med. te doc. dr. 
sc. Iliji Briziću, mag. ing. mol. biotehnol. koji će biti mentori na projektu „Projekt razvoja karijere 
mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ koji financira Hrvatska zaklada za 
znanost. 
 
U najavi su slijedeći natječaji: 
 

 Na posljednjem natječaju COST programa odobreno je 40 novih COST projekata (tzv. 
akcija), koje počinju početkom jeseni 2021. godine. Među odobrenim COST akcijama, 
prirodne znanosti su najzastupljenije područje znanosti (45% akcija), slijede tehničke 
znanosti i tehnologija (40%), medicina i zdravstvo (25%), društvene znanosti (23%), 
poljoprivredne znanosti (18%) te humanističke znanosti (8%). 

 Objavljen je nacrt radnog programa INTERREG Središnja Europa 2021. – 2027. Prvi 
poziv na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u drugoj polovici ove godine, nakon 
službenog prihvaćanja programa od strane država članica Unije i Europske komisije. 
Krajem lipnja planirana je objava osnovnih informacija nadolazećeg poziva za sve one 
koji žele započeti s pripremom projektnih prijedloga prije jeseni. 

 
 Prodekanica je izvijestila članove Vijeća da je na web stranicama Fakulteta napravljena 
poveznica Projektni natječaji na kojoj su prikazani svi natječaji koji su aktivni i koji su u najavi. 
 Pristiglo je 29 prijava za projekt „Fond za potporu istraživačima“, od toga 5 projekata iz 
skupine poslijedoktoranada te iskusnih istraživača 24. 
 Održana je I. javna prezentacija rezultata istraživanja doktoranata u sklopu Doktorske 
škole. 43 doktoranada će ispuniti uvjete upisa u II. godinu studija. 
 Doktorandi generacije 2019./2020. odradili su anketu Doktorske škole, rezultati su 
sastavni dio ovoga zapisnika. 
 U tijeku je recenzija novih okvirnih tema istraživanja za akad. 2021./2022. godinu od 
strane Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost. Prijavljene su 22 teme. 
 

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
o sastanku Centra za studije održanom na Sveučilištu u Rijeci na kojem je dogovoreno da će 
nastava za iduću akad. 2021./2022. godinu održavati po hibridnom modelu što znači da će se 
40% nastave moći održavati online. 
 11. i 14. lipnja 2021. godine održati će se Vijeća godišta te će prodekanica dostaviti 
svima tablice nastave. Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. je u suradnji sa 
prodekanicom izv. prof. dr. sc. Sandrom Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., pripremila izvješća o 
promjeni studijskog programa za studij Medicina i studij Sanitarno inženjerstvo. Problem i malo 
zakašnjenje je nastalo zbog promjene pravila sadržaja izvješća te je sada uz obrazac sa 
promjenama bilo potrebno predati i knjigu studijskog programa sa svim opisima predmeta, koja 
nije bila ažurirana godinama. Literatura se doradila u suradnji sa Evgenijom Arh, dipl. 
knjižničar. Cijela knjiga biti će objavljena na SharePoin portalu. 
 

 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 će se Vijeća godišta za studij Sanitarnog inženjerstva održati 15. i 16. 
lipnja 2021. godine te 17. lipnja 2021. godine za studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika.  
 
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 udruga CroMSIC održala projekt Natjecanje u kliničkim vještinama, a u suradnji sa 
Studentskim zborom MEDRi pokrenuta je akcija Covid-mitovi i istine.  
 Studenti eko-akcije održane u proteklom tjednu očistili su okoliš faksa. U tijeku su 
pripreme za dolazne razmjene studenata.  
 Kongres Sanitas održan je od 21. do 22.svibnja 2021. godine, dok je Ljetna škola 
intervencijske radiologije nažalost odgođena za listopad. U subotu, 05. lipnja 2021. godine, 
udruga SOSS organizirala je radionicu Spašavanje utopljenika gdje su studenti imali prilike 
proći kroz 3 spasilačka scenarija - ozlijeđena ili umorna osoba, osoba u panici i osoba bez 
svijesti. 
 

Ad. 5.  
ODLUKA  

o provođenju postojećeg Programa cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih 
znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Sanitarnog 

inženjerstva 
 
U skladu s usvojenom odlukom Fakultetskog vijeća (Klasa:003-06/15-01/08, Ur.broj:2170-24-
01-15-2) od 18. ožujka 2015. godine o izmjeni i dopuni Programa cjeloživotnog učenja za 
stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij 
Sanitarnog inženjerstva i u akad. 2021./2022. godini također se predlaže provođenje istog 
programa cjeloživotnog učenja. 
 
Ad. 6. 

ODLUKA  
o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo za akad. 

2021/2022. godinu za kandidate koji su završili istovrsni preddiplomski 
sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u prethodnoj 2020/2021. akad. 

godini) 
 

a) Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom Preddiplomskom 
sveučilišnom/stručnom studiju Sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 ECTS 
bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva). 
 

b) Kandidati koji su završili Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  imaju pravo prednosti kod upisa na 
diplomski studij, a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na 
preddiplomskom studiju. 
 

c) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog 
inženjerstva izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od 
programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se 



prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Ovisno o razlikama u 
studijskom programu odredit će se potreba upisivanja Programa cjeloživotnog učenja*. 
 

d) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog 
inženjerstva, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od programa Preddiplomskog 
sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku 
ocjena na preddiplomskom studiju. Svi kandidati imaju obvezu upisivanja Programa 
cjeloživotnog učenja*. 

 
*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog učenja 
(30 ECTS bodova), dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti razlikovne ispite 
iz Programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija. Participacija u troškovima 
Programa cjeloživotnog obrazovanja iznosit će kunsku protuvrijednost od 30 ECTS bodova 
(vrijednost 1 ECTS boda u ak. god. 2021/22. određuje Senata Sveučilišta u Rijeci). 
 
Ad. 7.  

ODLUKA 
 o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i upis na Diplomski 

sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akad. 2021./2022. godini 
 

Zbog potrebe provođenja razredbenog postupka i provjere razlika u studijskim programima 
preddiplomskih studija sanitarnog inženjerstva koje su završili potencijalni kandidati za upis na 
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, predlaže se  Povjerenstvo u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.  
2. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, mag. sanit. ing. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 

 
Ad. 8.  

ODLUKA 
 o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina 
 

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

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
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 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 10.  

ODLUKA  
o uvjetima upisa na integrirani sveučilišni studij Farmacije Medicinskog fakulteta u 

Rijeci 
 

I. Usvaja se odluka o uvjetima upisa na integrirani sveučilišni studij Farmacija 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Uvjeti su usvojeni uz suglasnost Odjela za biotehnologiju kao suizvoditelja studija. 
Obrazac Uvjeti upisa i suglasnost Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 
sastavni su dio ove Odluke. 

 
III. Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

  
Ad.11.  

ODLUKA  
o promjeni člana Povjerenstva za izborne predmete Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
I. Imenuje se doc. dr. sc. Igor Barković, dr.med. za člana Povjerenstvo za izborne 

predmete umjesto izv. prof. dr. sc. Gordane Stačević Klasan, dr. med.   
 

II. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12.  

ODLUKA 
 o izmjeni odluke KLASA: 003-06/21-02/269, URBOJ: 2170-24-01-21-1 na sjednici 

održanoj elektroničkim putem od 25. do 27. svibnja 2021. godine o ukidanju izbornog 
kolegija od akademske 2021./2022. godine 

 
Ukidanje izbornog kolegija od akademske 2021./2022. godine. 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

nasl.prof.dr.sc. 
Nadan Petri 

Medicina pomorstva 
za moreljupce 

Medicina 5.  P15/V6/S4 1,5 

 
Odluka je usvojena sa 3 suzdržana glasa. 
 
 
 
 
 



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

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ce) 

  
 Izv. prof. dr. sc. TAMARA BRAUT, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) 
Katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2021.       
 
Ad. 13.II.  

ODLUKA  
o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice 

        
I.  Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice  

 
a) Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 15. lipnja 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 ili USB stick-u). 

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

 
Ad. 13. III.  

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 
redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno 
polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i 
kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 24 sata tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, prof. dr. 
sc. Dubravka Matković-Čalogović i prof. dr. sc. Nađa Došlić 
 
Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenja za provođenje postupka izbora u znanstveno 
zvanje u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 



i visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 20 sati 
tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, prof. 
dr. sc. Srećko Valić i prof. dr. sc. Dario Faj 
 
 c) 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., prof. 
dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 d) 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, na neodređeno vrijeme  s punim 
radnim vremenom. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., 
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, dr. med. 
 
 e) 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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za Ortopediju Lovran, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med. 
 
 f) 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 



 g) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. 
med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Jagoda 
Ravlić-Gulan, dr. med. 
 
 h) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana klinička citologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku 
anatomiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, 
dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka Šundov, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. 
sc. Ksenija Jurinović, dr. med. 
 
 i) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, 
znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana 
anglistika, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odsutne zaposlenice na 
rad. 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković, prof., 
izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran Coha, prof. i Tajana Tomak, prof., v. pred.  
 

j) 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.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. 
med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. 
sanit. ing.  
 

k) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati 
tjedno.  



 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina, dr. med.  
 

l) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati 
tjedno.  
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina, dr. med.  
 

m) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, 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, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno.  
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ivica Pavić, dr. med., doc. 
dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. i doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med.  
 

n) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. 
med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.  

 
o) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. IV.  

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

 
a) 
 Izv. prof. dr. sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI, 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina 
 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 



b) 
 Dr. sc. ALEKSANDAR ČUBRANIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, 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, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 
c) 
 Dr. sc. DAVID BONIFAČIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 
d) 
 Dr. sc. TANJA GRAHOVAC JURETIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 14. lipnja 2021.     
 
Ad. 13. V.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
 Doc. dr. sc. MARKO VELEPIČ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na 
Katedri za otorinolarigologiju 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. srpnja 2021.         
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. VI.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
 Nasl. doc. dr. sc. IVANA MIHALEK, dipl. ing. fizike, viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 



grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 
 Dr. sc. MARGARITA BRIDA, 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, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
Ad. 13. VII.  

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. Lovorke Bilajac, dipl. sanit. ing., 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. Lovorke Bilajac, 
dipl. sanit. ing., 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 doc. dr. 
sc. Dijane Tomić Linšak, dipl. sanit. ing., 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. Dijane Tomić 
Linšak, dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
c) 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marijane Vičić, 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. Marijane Vičić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 13. VIII.  

ODLUKA  
o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje po 

osobnom zahtjevu 
 

a) nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med., zaposlenik Zdravstvenog veleučilišta u  
Zagrebu, za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med. 
 
Ad. 13. IX.  

ODLUKA  
o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje po osobnom 

zahtjevu 
 

a) doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za oftalmologiju, za izbor u znanstveno zvanje 
– viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med., nasl. izv. prof. dr. sc. Ratimir Lazić, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med. 

b) dr. sc. Bojan Miletić, dr. med., zaposlenik Luzerner Kantonsspital Wolhusen u  
Švicarskoj, za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, dr. med. 
 

c) dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za izbor u znanstveno 
zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, 
dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, dr. med. 
 
 



Ad. 13. X.  
ODLUKA  

o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje po 
zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu 

 
a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  

zvanju izvanredna profesorica, na Medicinskom fakultetu u Splitu, za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. 
med., prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. i prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. 
 

Ad. 13. XI.  
ODLUKA 

 o imenovanju mentora  
 

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

- Tina Sušanj Šepić, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski,  
                                               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 ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Iva Uravić Bursać, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga čimbenika privlačenja monocita-1 u patogenezi psorijatičnog 
spondiloartritisa” pristupnice Ive Uravić Bursać, dr. med. u sastavu:  

 
1. nasl. doc. dr. sc. Dijana Travica Samsa, dr. med.  
2. prof .dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Srđan Novak, 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 Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng., student Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Development of meningococcal polysaccharide-specific monoclonal 
antibodies for the characterization of protective epitopes” pristupnika Gian Pietra 
Pietrija, M. Sc. Eng. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. prof. dr. sc. Dušan Turk, dipl. ing. 
3. prof. dr .sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 

 
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”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da Lydia Gaćina, mag. biol. exp., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga NKG2D liganda H60 u imunološkom nadzoru virusne infekcije i 
patogeneze autoimunih bolesti” pristupnice Lydie Gaćina, mag. biol. exp. u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med.  
2. dr. sc. Dubravko Forčić, znanstveni savjetnik  
3. izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.  

 



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

II. 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.II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 

I. Utvrđuje se da Sara Bilić Knežević, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Patofiziološka uloga proteina toplinskog šoka 70 i metalotioneina u 
imunofenotipovima karcinoma dojke” pristupnice Sare Bilić Knežević, dr. med. u 
sastavu:  

1. doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Mladen Stanec, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Petra Valković Zujić 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”.  

 
 
 



Ad. 14.III.  
ODLUKA  

o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

a) 
I. Utvrđuje se da Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing., studentica 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Učinak kloriranja i UV dezinfekcije na bakterijski biofilm in vitro i na 
modelu zatvorenog bazena” pristupnice Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing. 
u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.  
2. doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing. 
3. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
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 Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Povezanost težinskih faktora snopova X-zraka s dijagnostičkom 
vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri oslikavanju mozga 
dvoenergijskom računalnom tomografijom” pristupnice Doris Šegota, mag. educ. 
phys. et inf. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Lidija Beketić Orešković, 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”.  

 
Ad. 14.IV.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Imunološka uloga proteina 
PrPC tijekom virusne infekcije” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Dubravke Karner, mag. biotech. in med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kemije.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije 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 doktorske disertacije pod naslovom „Imunomodulacija 
makrofaga sinovijske membrane 7-ketokolesterolom u bolesnika s osteoartritisom” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Vedrane Drvar, mag. med. biochem. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med., a za komentora 
dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 



doktorske disertacije 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 doktorske disertacije pod naslovom „Reparacijski odogovor 
koštanog tkiva kalvarije štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s 
magnezijem” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Ane Terezije Jerbić Radetić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med., a za 
komentora doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević, mag. biol. 

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije 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 doktorske disertacije pod naslovom „Analiza dentalnog biofilma 
na politetrafluoretilenskim membranama visoke gustoće” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Gabrijele Begić, 
mag. med. lab. diag. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent. 

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije 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.V.  

ODLUKA  
o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Povezanost 
specifičnosti anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg 
implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka“ pristupnika Hrvoja Mokrovića, 
dr. med. 



II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

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. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 

utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
Ad. 14.VI.  

ODLUKA  
o izmjeni teme doktorskog rada 

 
I. U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-

02/324, UBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 17. rujna 2019. godine mijenja se točka I. 
tako da sada glasi: 

 
„I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost duhovnog 
blagostanja i kvalitete života bolesnika s rakom tijekom njihova onkološkog liječenja“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane 
Dabo, mag. admin. sanit.“ 

 
II. Ostale točke iz navedene Odluke ostaju neizmijenjene. 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 

 
Ad. 14.VII. 

ODLUKA  
o promjeni suradnika na obveznom kolegiju Doktorske škole 

 
I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, 

voditeljica doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, 
dr. med. koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina 
i zdravstvo uvode se sljedeće promjene suradnika na kolegiju: 

 
Metoda 9. Analiza proteina I 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. tehn. i dr. sc. Paola Kučan 
Brlić, mag. forenz. prestaju biti suradnice, a za nove suradnike imenuju se: doc. dr. sc. 
Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh., dr. sc. Marina Pribanić Matešić, mag. sanit. ing., 
dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak, dipl. ing. biol. i dr. sc. Jelena Železnjak, mag. ing. mol. 
biotech. 
 
Metoda 10. Analiza proteina II  



Za nove suradnike imenuju se: izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. 
tehn., dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz. i doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. mol. 
biotech. 
 
Metoda 12. Analiza proteina IV  
Za novu suradnicu imenuje se dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz. 

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

ODLUKA 
 o stavljanju u mirovanje istraživačkih analitičkih metoda obveznog kolegija Doktorske 

škole 
 

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

- Metoda 5. Analiza RNA II: cDNA knjižnice. 
 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 14.IX.  

ODLUKA  
o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole 

a) 
I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Dental materials and oxidative stress: 

Indications for antioxidant therapy? 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.  

 
b) 

I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Aging process: Where is the anti-age 
medicine at the moment? 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.  

 
 



c) 
I. Predavanje prof. dr. sc. Boruta Poljšaka Science, research and ethics 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.  

 
d) 

I. Webinar „Hyperinflammation: hemophagocytic lymphohistiocytosis and macrophage 
activation syndrome“ prof. dr. sc. Fabrizia de Benedettia, 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.  

 
 
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 mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Goranu Malviću, dr. med. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med. 
 

III. Imenuje se komentor doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing.  
 
Ad. 15.II.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora, imenovanje 

komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava se promjena okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora i 
komentora Karlu Tudoru, dr. med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina.  

II. Odobrava se nova tema pod naslovom “Uloga polimorfizma miR-146a gena  
 u primarnom osteoartritisu koljena i kuka u hrvatskoj populaciji”. 
 

III. Za mentora imenuje se nasl. izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. 
 



IV. Imenuje se komentor prof. dr. sc. Zlatko Dembić, dr. med. 
 

 
Ad. 15.III.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja za upis na cjeloživotno obrazovanje Nekirurška estetska 

medicina – Esthetic Academy 
 

I. Raspisati će se natječaj za upis na cjeloživotno obrazovanje Nekirurška estetska 
medicina – Esthetic Academy u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni 
dio. 
 

II. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 22.500,00 kn 

 
III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Liječničkim novinama i na mrežnim stranicama 

Fakulteta 7. srpnja 2021. godine. 
 

Odluka je usvojena sa 10 suzdržana i 3 glasa protiv. 
 
 
17. R a z n o 

 
 
 

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

Dekan 
 

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

 


