
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/05 
URBROJ: 2170-24-01-22-1 
Rijeka, 08. travnja 2022. 
 
 

Na temelju  članka 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i članka 20. stavka 1. podstavka 1. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
upućujem 
 

P O Z I V 
za  VII. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2021./2022. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 08. travnja 2022. godine do 12. travnja 2022. 
godine te putem internetske platforme MS TEAMS 12. travnja 2022. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika VI. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 03. 

ožujka do 09. ožujka 2022. 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. Predstavljanje rada Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci – prof. dr. sc. 

Sanja Barić, pomoćnica rektorice za institucijske kapacitete i politike, 
predsjednica Vijeća 

 
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom 

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

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog 
vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT od 12. listopada 
2021. godine) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 



 
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom 

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

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
(odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-
3/TT od 12. listopada 2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su 
sastavni dio. 
 

8. Donošenje odluke o imenovanju izv. prof. dr. sc. Joška Buluma, dr. med., gostujućim 
profesorom na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na Katedri 
za internu medicinu – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Izv. prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med., imenuje se gostujućim profesorom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
II. Gostujućem profesoru, izv. prof. dr. sc. Jošku Bulumu, dr. med., povjerava se izvođenje 

do jedne trećine nastavnog kolegija „Invanzivna i intervencijska kardiologija“ na 
Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

9. Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. sc. Krešimira Štambuka, dr. med., 
gostujućim nastavnikom na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Kardiologija na Katedri za internu medicinu – prilog na SharePoint portalu (molimo 
da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med., imenuje se gostujućim nastavnikom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Gostujućem nastavniku, doc. dr. sc. Krešimiru Štambuku, dr. med., povjerava se 

izvođenje do jedne trećine nastavnog kolegija „Ishemijska bolest srca“ na 
Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

10. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta treće godine studija u akademskoj 
godini 2022./2023. na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 



studiju Medicina na engleskom jeziku (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
Predmet  Dosadašnji 

voditelj  
Novi voditelj  Studijska 

godina  
Status 
predmeta  

The Role of HLA Genes 
in Organ Transplantation 
and Diagnostics of 
Autoimmune Diseases    
   

prof. dr. sc. 
Sanja Balen 

nasl. doc. dr. 
sc. Nataša 
Katalinić 

3. izborni  

 
11. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta  na Preddiplomskom sveučilišnom 

studiju Sanitarno inženjerstvo i Diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno 
inženjerstvo za akad. 2022./2023. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
Predmet Dosadašnji 

voditelj  
Novi voditelj  Studij/ godina Status 

predmeta 
Opća 
toksikologija   

Prof.dr.sc. 
Jasenka Mršić 
Pelčić 

Doc.dr.sc. Petra 
Dolenec  

Preddiplomski 
sveučilišni 

studiji Sanitarno 
inženjerstvo/ 

3. godina 

 
obvezni 

Specijalna 
toksikologija   

Prof.dr.sc. 
Jasenka Mršić 
Pelčić 

Doc.dr.sc. Petra 
Dolenec  

Diplomski 
sveučilišni studij 

Sanitarno 
inženjerstvo/ 
1. godina 

 
obvezni 

 

12. Donošenje odluke o novom izbornom predmetu od akad. 2022./2023. godine na 
Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko - laboratorijska dijagnostika (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novog izbornih predmeta za 
akademsku 2022./2023. godinu. 

Voditelj 
predmeta 

Naziv predmeta 

 

Studijski program Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Doc. dr. sc. 
Božena Ćurko-
Cofek, dr. med. 

Mikronutrijenti u 
zdravlju i bolesti 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

MLD laboratorijske 
dijagnostike 

2. P5/V0/S20 1,5 



13. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno – nastavni rad u 
postupku verifikacije uvjeta za obnovu naziva „Klinika za ortopediju i traumatologiju 
Lovran“ – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
 I.     Ovom odlukom osniva se povjerenstvo za znanstveno - nastavni rad u postupku 
verifikacije uvjeta za obnovu naziva „Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran“ u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. 
 

 II.    Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je utvrditi postojanje nastavne potrebe i 
pedagoških uvjeta za dodjelu naziva klinika/klinički zavod sukladno članku 9. stavak 3. 
Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih 
ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova (Narodne novine 119/2003, 11/2004). 
 
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je, temeljem dostavljene dokumentacije koja čini 
sastavni dio ove Odluke,  izraditi mišljenje o postojanju nastavne potrebe i pedagoških uvjeta 
za obnovu naziva „Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran“ te isto mišljenje dostaviti u 
Ured dekana prije slanja poziva za sjednicu Fakultetskog vijeća u svibnju 2022. 
 
 III.   Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja. 
 
14. Donošenje Odluke o imenovanju sekcije za ishode učenja i izmjenu studijskih 

programa unutar Povjerenstva za nastavu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
 I.       Ovom odlukom imenuje se sekcija za ishode učenja i izmjenu studijskih programa 
unutar Povjerenstva za nastavu, sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje 
kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (Nacrt revidiranog dokumenta Standardi 
i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)) koji 
se koriste kao naputak za razvoj sustava unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete. 
Fakultet teži postići napredak u osiguravanju kvalitete poticanjem uporabe ishoda učenja, što 
sve doprinosi promjeni paradigme učenja i poučavanja, odnosno prelasku na učenje i 
poučavanje usmjereno na studenta. 
 
 II.     U radu sekcije za ishode učenja pri Povjerenstvu za nastavu po službenoj dužnosti 
sudjeluju voditelji studija, ali i ostali dionici važni za unaprjeđenje kvalitete učenja i poučavanja. 
U Sekciju za ishode učenja i izmjenu studijskih programa imenuju se: 
 

1. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
4. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 



5. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. 
6. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. ing. sanit. 
7. prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
8. prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. teh. 
9. izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
10. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
11. doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. 
12. Josip Aničić, dr. med, Alumni MEDRI 
13. Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing., Hrvatska komora zdravstvenih radnika 
14. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., Hrvatska liječnička komora 
15. Doc.dr.sc. Vanja Licul, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka 

 
 III.   Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja i vrijedi do opoziva. 
 
15. 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) 
 
15. I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. siječnja 2022., 14.  
veljače 2022. i 14. ožujka 2022. te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 03. 
ožujka 2022. i 22. ožujka 2022., 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 biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. i 
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, mag. pharm.  
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za 
oftalmologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Damir Kovačević, dr. med., nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad 
Vukojević, dr. med. 
 
 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 medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Branka 
Bedenić, dr. med. 

 
d) 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 anesteziologija i reanimatologija, na Katedri 
za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne 
obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Alan Šustić, dr. med., prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. i prof. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. 
med. 
 

e) 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 anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Ivana Marić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivica Grković, 
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 interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Luka Zaputović, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Šime 
Manola, dr. med. 

 
g) 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, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor 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. 

 
h) 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 otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Tamara Braut, dr. med., izv. prof. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i prof. dr. sc. Davor Vagić, 
dr. med. 
 

i) 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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Goran Palčevski, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Joško 
Markić dr. med. 
 

j) 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 oftalmologija, na Katedri za ofralmologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. 
Nenad Vukojević, dr. med. 
 

k) 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, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor 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. 
 

l) 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, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor 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. 
 

m) 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Marina 
Šprem Goldštajn, dr. med. 
 
 n) 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 u punom radnom 
vremenu. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, 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. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. 
Natalia Kučić, dr. med. 
 



 o) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, 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 neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 

Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i prof. 
dr. sc. Karmela Barišić, dipl. ing. med. biochem. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 

 
B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. veljače 2022. i 15. ožujka  

2022. te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 03. ožujka 2022. i 22. ožujka 2022., 
za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor 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. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno 
(za 50% nastavne obveze).  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med. i doc. dr. sc. 
Goran Pelčić, dr. med. 
 

C) Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 22. veljače 2022. godine i dopisa  
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. veljače 2022. godine, za izbor suradnika u 
suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg 
zaposlenika 
 



a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
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, do 
povratka dr. sc. Ive Vukelić, dipl. sanit. ing. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Marin Tota, mag. pharm., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Lara 
Batičić, dipl. sanit. ing. 
 

D)Temeljem prijedloga šefice (pročelnice) katedre za pokretanje postupka izbora  
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i prof. dr. sc. Hrvoje 
Tiljak, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i doc. dr. 
sc. Tatjana Čulina, dr. med. 
 

E)Temeljem prijedloga prodekanice i predstojnika/ice zavoda za pokretanje postupka  
izbora suradnika u suradničko zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, za potrebe Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Alen Host, prof. dr. sc. Saša Drezgić i doc. dr. sc. Luka Samaržija.   
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  



područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm.,  doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. i prof. dr. 
sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem.  

 
15. II. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva, u podtočki b) i n) 
odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/600, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 14. 
prosinca 2021.   
   

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/600, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 14. prosinca 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa, imenovano je 
stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. 
Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/600, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 14. prosinca 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa, imenuje se 
stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med., prof. dr. sc. Goran 
Palčevski, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med.   
 

b) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih   
povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/600, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 14. prosinca 
2021., za izbor tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, imenovano je stručno povjerenstvo za izbor u 
sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i doc. 
dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 

 
U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 

povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/600, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML,  za izbor tri 



suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na 
Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. 
Kristina Lah Tomulić, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i doc. dr. sc. Iva 
Bilić Čače, dr. med.   
 
15. III. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje 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. 
(pristupnik: prof. dr. sc. Srećko Valić, prof.- znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. SREĆKO VALIĆ, prof., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
b) 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 mikrobiologiju i 
parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. med. vet.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MIRNA MIHELČIĆ, dr. med. vet., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2022. 

c) 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 zdravstvena ekologija, na Katedri za 



zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Luka Traven, dipl. ing. biol. - znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 

Izv. prof. dr. sc. LUKA TRAVEN, dipl. ing. biol., znanstveni savjetnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju 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 podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
15. IV. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje temeljem 
članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redovita profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. RENATA JURIŠIĆ GRUBEŠIĆ, mag. pharm., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu 
za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim 
radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         
 
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 anesteziologija i reanimatologija, na Katedri 
za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicine, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   



Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. DUBRAVKO MANESTAR, 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 otorinolaringologiju i kirurgija glave i vrata 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 dan nakon dana donošenja.         

 
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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. IVA BILIĆ ČAČE, 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 pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju 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 dan nakon dana donošenja.         

 
15. V. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Ivana Žitinić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 



Dr. sc. IVANA ŽITINIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana hitna medicina, na Katedri 
za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Maja Lusina Kregar, mag. pharm. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MAJA LUSINA KREGAR, mag. pharm., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i 
kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
15. VI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu.  
(pristupnica: dr. sc. Marina Marcelić, mag. pharm. inv.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MARINA MARCELIĆ, mag. pharm. inv., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  
 

Odluka se primjenjuje od 02. svibnja 2022.  

 
15. VII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  



područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
(pristupnik: dr. sc. Ivan Krečak, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. IVAN KREČAK, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu  
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijec, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-
kninske županije, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
15. VIII. 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, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Srećko Severinski, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 

sc. Srećka Severinskog, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši 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 doc. dr. sc. Srećka 
Severinskog, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
15. IX. 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, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 



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

b) doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Željka Linšaka, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik, 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. Željka Linšaka, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

c) dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Jelene Rajič Bumber, dipl. ing. biol., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 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. Jelene Rajič Bumber, 
dipl. ing. biol., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

d) dr. sc. Marijana Rakić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 



Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marijane Rakić, 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 Rakić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

e) dr. sc. Paola Kučan Brlić, mag. forenz., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Paole Kučan Brlić, mag. forenz., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 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. Paole Kučan Brlić, 
mag. forenz., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
15. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, sukladno članku 9. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 

Hrvoja Vlahovića, prof. reh., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 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. Hrvoja Vlahovića, 



prof. reh., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Mirela Vučković, mag. physioth., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Mirele Vučković, mag. physioth., 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. Mirele Vučković, mag. 
physioth., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
15. XI. 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. Goran Poropat, dr. med. nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docent, na Katedri za internu medicinu, za izbor u znanstveno zvanje – 
viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. 
med., prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med. i prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med. 
 
15. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Sveučilišta u Zadru, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) dr. sc. Nataša Skitarelić, dr. med., zaposlenica Opće bolnice Zadar, Odjela za  
pedijatriju, za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med., 

prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med. 
 



15. XIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Ana Tancabel Mačinković, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Ani Tancabel Mačinković, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna  asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 

b) Sven Pal, dr. med. – na Katedri za dječju kirurgiju  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Svenu Palu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  asistent, 

za mentoricu doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
 

c) Nina Bartolović, dr. med. – na Katedri za radiologiju  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Nini Bartolović, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  

asistentica, za mentora prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 
 

d) Danko Blažeka, dr. med. – na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Danku Blažeku, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  

asistent, za mentoricu prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
 

e) Ferdinand Slišurić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju  
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Ferdinandu Slišuriću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  
asistent, za mentora izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
 
16. D o k t o r s k i   s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 

prije održavanja sjednice vijeća) 
 
16.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Deana Švaljug, mag. rehab. educ.: „Usporedba zadovoljstva studenata preddiplomskog 

studija primaljstva kvalitetom nastavnog procesa i procjena kompetencija mentora u 
Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini” 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Deana Švaljug, mag. rehab. educ., 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: „Usporedba zadovoljstva studenata preddiplomskog studija primaljstva 
kvalitetom nastavnog procesa i procjena kompetencija mentora u Republici 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini” pristupnice Deane Švaljug, mag. rehab. educ. u 
sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

2. prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Andrica Lekić, prof. mat. i fiz. 

 
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) Radoslav Kosić, mag. rehab. educ.: „Prediktori obiteljskog funkcioniranja u obiteljima 

djece s poremećajem autističnog spektra: uloga aleksitimije roditelja” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Radoslav Kosić, mag. rehab. educ., 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: „Prediktori obiteljskog funkcioniranja u obiteljima djece s poremećajem 
autističnog spektra: uloga aleksitimije roditelja” pristupnika Radoslava Kosića, mag. 
rehab. educ. u sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. 

2. doc. dr. sc. Zorana Kušević, dr. med. 

3. izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, prof. psih. 



 
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) Darian Volarić, dr. med.: „Cijeljenje kritičnog defekta kalvarije štakora nakon primjene 

pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti„ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Darian Volarić, 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 doktorske disertacije pod 

naslovom: „Cijeljenje kritičnog defekta kalvarije štakora nakon primjene 
pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti” pristupnika Darijana 
Volarića, dr. med. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. 

2. prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, 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”. 
 



16.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Andrea Lončar, dr. med.: „Korisnost mjerenja klirensa bubrežnog presatka dinamičkom 

scintigrafijom s 99mTc-MAG3 u praćenju njegove funkcijske sposobnosti“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Andrea Lončar, 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: „Korisnost mjerenja klirensa bubrežnog presatka dinamičkom 
scintigrafijom s 99mTc-MAG3 u praćenju njegove funkcijske sposobnosti” pristupnice 
Andree Lončar, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Lada Zibar, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, 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”.  
 

16.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Ana Puljak, dr. med.: „Uloga radnog stresa, zadovoljstva poslom i zaštitnih čimbenika u 

pojavi sindroma sagorijevanja medicinskih sestara domova za starije osobe tijekom kriznih 
događaja” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ana Puljak, dr. med., 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Uloga radnog stresa, zadovoljstva poslom i zaštitnih čimbenika u pojavi 
sindroma sagorijevanja medicinskih sestara domova za starije osobe tijekom 
kriznih događaja” pristupnice Ane Puljak, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl kroatolog i dipl. sociolog 
2. doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med.  
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”.  

 
16.IV. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 

 
a) Mr. sc. Zana Jusufi Osmani, dr. med. dent.: „Mehanizmi odgovora stanice na stres, 

promjena mehaničkih i površinskih svojstava dentalnih slitina izazvani korozijom” 
 
Prijedlog odluke: 

I. Utvrđuje se da mr. sc. Zana Jusufi Osmani, dr. med. dent., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Mehanizmi odgovora stanice na stres, promjena mehaničkih i 
površinskih svojstava dentalnih slitina izazvani korozijom” pristupnice mr. sc. Zane 
Jusufi Omani, dr. med. dent. u sastavu:  

 
 

1. prof. dr. sc. Zoran Kovač, dr. med. dent.  
2. doc. dr. sc. Antonija Tadin, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. 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”.  

 
16.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ivona Viduka, mag. biotech. in med.: „Citopatogeni učinci citomegalovirusne infekcije i 

identifikacija membranskih organela uključenih u sklapanje viriona” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Citopatogeni učinci 
citomegalovirusne infekcije i identifikacija membranskih organela uključenih u 
sklapanje viriona” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Ivone Viduka, mag. biotech. in med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Pero Lučin, 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. 

 
b) Nika Hlača, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom, perforinom i 

perforinom-2 u patogenezi vitiliga i halo-nevusa” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Citotoksični mehanizmi 
posredovani granulizinom, perforinom i perforinom-2 u patogenezi vitiliga i halo-
nevusa” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Nike Hlača, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, 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) Merica Aralica, mag. med. biochem.: „Serološki testovi u primarnom bilijarnom 

kolangitisu“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Serološki testovi u 
primarnom bilijarnom kolangitisu” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Merice Aralica, mag. med. biochem. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, a u skladu s odlukom 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/12-02/95, URBROJ: 2170-24-01-12-1 od 28. 
veljače 2012. godine, pristupnica je u obvezi publicirati jedan prvoautorski rad iz 
teme doktorske disertacije u Cochrane Database of Systematic Reviews ili 
alternativno u časopisu s čimbenikom odjeka >6. Ne priznaje se dopuna 
objavljenog Cochrane sustavnog preglednog članka i tzv. „prazni sustavni pregledi“ 
(eng. empty systematic review). 

 
16.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Arijan Zubović, dr. med.: „Povezanost ekspresije PD-L1, PD-L2 i aktivacije inflamasoma 

NLRP3 u planocelularnom karcinomu usne šupljine” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost ekspresije PD-
L1, PD-L2 i aktivacije inflamasoma NLRP3 u planocelularnom karcinomu usne 
šupljine” studentae Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička 
medicina, Arijana Zubovića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik 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. 



 
16.VII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno 
zdravstvo 
 
a) Ivan Brzić, mag. ing. silv., univ. spec.: “Učinci poljoprivrednih tehnoloških unaprijeđenja 

na izloženost aristolohičnoj kiselini u stanovnika endemskih sela” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Učinci poljoprivrednih 
tehnoloških unaprijeđenja na izloženost aristolohičnoj kiselini u stanovnika 
endemskih sela” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Javno zdravstvo, Ivana Brzića, mag. ing. silv., univ. spec. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med., a za komentora 
akademik Bojan Jelaković, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik 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) Ana Božanić, prof. mat. i fiz.: „Vrednovanje uporabe sintetizirane 2D mamografije u 

kombinaciji s tomosintezom u nacionalnom programu mamografskog probira“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Vrednovanje uporabe 
sintetizirane 2D mamografije u kombinaciji s tomosintezom u nacionalnom 
programu mamografskog probira” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Javno zdravstvo, Ane Božanić, prof. mat. i fiz. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med., a za komentora 
izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fiz.  
 

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. 

 



16.VIII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna 
medicina 
 
a) Marija Šimunović-Erpušina, dr. med. dent.. „Kvaliteta života djeteta prije i nakon 

sanacije zuba u općoj anesteziji” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Kvaliteta života djeteta prije 
i nakon sanacije zuba u općoj anesteziji” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Dentalna medicina, Marije Šimunović Erpušina, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. med. dent., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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. 

 
16.IX. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 
 
a) Sandra Rusac-Kukić, dr. med.: „Značenje molekularnih obrazaca povezanih s 

oštećenjem tkiva proteina visoke pokretljivosti skupine B1 i proteina S100A8/A9 te njihova 
receptora za napredne glikacijske proizvode u serumu bolesnika s osteoartritisom koljena 
i kuka“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Značenje molekularnih 
obrazaca povezanih s oštećenjem tkiva proteina visoke pokretljivosti skupine B1 i 
proteina S100A8/A9 te njihova receptora za napredne glikacijske proizvode u 
serumu bolesnika s osteoartritisom koljena i kuka” studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Sandre 
Rusac-Kukić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., a za komentora 
doc. dr. sc. Dubravka Bobek, 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. 

 
16.X. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Matija Prka, dr. med.: „Uloga trodimenzionalnoga transvaginalnog ultrazvuka u procjeni 

proširenosti i prognozi raka vrata maternice“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
trodimenzionalnoga transvaginalnog ultrazvuka u procjeni proširenosti i prognozi 
raka vrata maternice“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Matije Prke, dr. med.: 

 
1. doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Dolanski Babić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije na 

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

 
16.XI. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Tina Ružić, mag. biotech. in med.: „Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije 

M116 mišjeg citomegalovirusa” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Molekularna i 
funkcionalna karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa“ pristupnice Tine 
Ružić, mag. biotech. in med. 
 

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

1. doc. dr. sc. Ilija Brizić , mag. ing. bioteh. 



2. dr. sc. Helena Ćetković, znanstveni savjetnik 
3. izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 
 

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

16.XII. Donošenje odluke o zahtjevu za promjenu mentora na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 

 
a) Matija Prka, dr. med.: „Uloga trodimenzionalnoga transvaginalnog ultrazvuka u procjeni 

proširenosti i prognozi raka vrata maternice“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-02/69, 
UBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 12. veljače 2019. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

 
„II.  Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.“ 

 
16.XIII. Donošenje odluke o imenovanju komentora na Poslijediplomskom sveučilišnom 
(doktorskom) studiju Klinička medicina 

 
a) Borjan Josifovski, dr. med. 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se imenovanje komentora Borjanu Josifovskom, dr. med. polazniku 

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

II. Na okvirnoj temi istraživanja pod naslovom „Uloga artroskopije ručnog zgloba u 
operacijskom liječenju prijeloma distalnog okrajka palčane kosti”, uz dosadašnjeg mentora 
izv. prof. dr. sc. Zdravka Jotanovića, dr. med. za komentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. 
Ksenija Baždarić, dipl. psih.-prof. 

 
16.XIV. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 

a) Predavanje prof. dr. sc. Ofer Mandelboim „Fusion proteins and antibodies for the 
treatment of SARS-CoV-2 infection“ 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Ofera Mandelboima „Fusion proteins and antibodies for the 

treatment of SARS-CoV-2 infection“ u okviru radionice “Fighting COVID-19: Basic and 



translational research” 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) Predavanje prof. dr. sc. Fausto Baldanti „20.02.2020., H20:00“ 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Fausta Baldantija „20.02.2020., H20:00“ u okviru radionice 

“Fighting COVID-19: Basic and translational research” 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) Predavanje dr. sc. Boris Krichel „Structural mass spectrometry of coronavirus 

non-structural proteins and their interaction with antibodies“ 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje dr. sc. Borisa Krichela, „Structural mass spectrometry of coronavirus non-

structural proteins and their interaction with antibodies“ u okviru radionice “Fighting 
COVID-19: Basic and translational research” 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) Predavanje prof. dr. sc. Claudio Cuello „Pharmacological and neurochemical 

evidence for a novel NGF metabolic pathway in health and disease” 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Claudia Cuella „Pharmacological and neurochemical evidence 

for a novel NGF metabolic pathway in health and disease” 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.  
 

e) Predavanje prof. dr. sc. Koen Venema „Studying the role of the gut microbiota in 
health and disease using sophisticated in vitro models of the gastrointestinal 
tract” 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Koena Veneme „Studying the role of the gut microbiota in health 

and disease using sophisticated in vitro models of the gastrointestinal tract” 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.  

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

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

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

a) Davorka Lulić, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Davorki Lulić, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 

 
17.II. Donošenje odluke o promjena mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Mr. sc. Daniela Glažar Ivče, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Mr. sc. Danieli Glažar 
Ivče, dr. med. polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. 

 
III. Imenuje se komentor prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing.  

 
18. Donošenje odluke o usvajanju plana aktivnosti na Medicinskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci za unaprijeđenje sustava osiguravanja kvalitete za tekući 
trogodišnji ciklus od 2020.-2023. godine – prilog na SharePoint portalu (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 

I. Usvaja se Plan aktivnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za 
unaprijeđenje sustava osiguravanja kvalitete za tekući trogodišnji ciklus od 2020.-
2023. godine  

 
19. R a z n o 

 
 

    Dekan 
 
      izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., v. r. 

 


