
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/04 
URBROJ: 2170-24-01-22-2/TT 
Rijeka, 03. ožujka 2022. 
 

Z A P I S N I K 
 
 
VI. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane u elektroničkom obliku od 03. ožujka 2022. godine do 09. ožujka 2022. godine te 
putem internetske platforme MS TEAMS 09. ožujka 2022. godine u 14,00 do 15,00 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  134 člana Vijeća od ukupno 161 člana. 
Prisutno na sjednici:    128 članova Vijeća od ukupno 161 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 projekte i doktorske studije, Teo Brusić, struč. spec. inf., 
rukovoditelj Službe za informatičko-računalne poslove, Nataša Cikuša, dipl. iur., rukovoditeljica 
Ureda za medicinska vještačenja i sudske sporove, Evgenia Arh, dipl. knjižničar, Tea Tijanić, 
dipl. oec.   
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika V. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 10. 

veljače do 15. veljače 2022. godine 
 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a 

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

 
4.  S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 

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

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina  
 

6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 

 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Samoanalize u postupku reakreditacije Sveučilišta u 

Rijeci, Medicinskog fakulteta   
 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije znanstvenih istraživanja Sveučilišta u 
Rijeci Medicinskog fakulteta 2021.-2025. 
 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. 
za 2021.– kvantitativni dio 



10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. 
za 2021.– kvalitativni dio  

 
11. Donošenje Odluke o usvajanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u 

izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa 
Dentalna medicina   
 

12. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci 
za 2021. godinu  

 
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/ice)     
        

a) Katedre za neurorehabilitaciju. 
 
13. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za  
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
 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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
 

B) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, 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 farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 

C)Temeljem prijedloga predstojnika/ice zavoda 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.  
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  



D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre 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 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. 
 

b) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

c) pet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 

d) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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.  
 
13. III. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva za reizbor doc. 
dr. sc. Ive Bilić Čače, dr. med. u znanstveno-nastavno zvanje, u odluci Fakultetskog 
vijeća o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i imenovanju 
stručnog povjerenstva KLASA: 003-06/21-02/540, URBROJ: 2170-24-01-21-01/LJML od 
09. studenog 2021.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno  
zvanje i imenovanju stručnog povjerenstva KLASA: 003-06/21-02/540, URBROJ: 2170-24-01-
21-01/LJML od 09. studenog 2021., za reizbor doc. dr. sc. Ive Bilić Čače, dr. med. u 
znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docentica, 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, imenovano je stručno povjerenstvo za 
izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
i izv. prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med.   
 
13. IV. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju: 

 
a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
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.) 
 
13. V. 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 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. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. biotech.- viša znanstvena suradnica) 
 
13. VI. 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med.) 
 

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 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. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 
 
13. VII. 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 farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm. – znanstveni suradnik) 
 
13. VIII. 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 molekularnu 



medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
(pristupnik: dr. sc. Milorad Zjalić, mag. biol.) 
 
13. IX. 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 anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica 
Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: dr. sc. Ana Jurin Martić, dr. med.) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj 
ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: dr. sc. Ivan Žokalj, dr. med.) 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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: Ana Tancabel Mačinković, dr. med.) 
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: Sven Pal, dr. med.) 
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: Nina Bartolović, dr. med.) 
 

f) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: dr. sc. Goran Zukanović, dr. med.) 
 

g) dva 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 Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med. i dr. sc. Ivan Barišić, dr. med.) 



h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: Danko Blaženka, dr. med.) 
 

i) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća 
bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: Ferdinand Slišurić, dr. med.) 
 
13. X. 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) dr. sc. Željko Rotim, dr. med. dent., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
13. XI. 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. Tatjana Čulina, dr. med., za znanstveno zvanje – viša znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

b) dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
13. XII. 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) prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med. nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu redoviti profesor, na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Antun Ferenčić, dr. med. suradnik u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu asistent, na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku, za izbor u znanstveno zvanje 
– znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 



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

a) Petra Madžar, dr. med. – na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 
 

b) Martina Murković, dr. med. – na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju  
 

c) Katarina Šalamon, dr. med. – na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju  
 

d) Dora Palčevski, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

e) Filip Mirić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

f) Lori Srdoč, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 

g) Mario Hero, dr. med. – na Katedri za neurologiju  
 

h) Eliša Papić, dr. med. – na Katedri za neurologiju  
 

i) Maria Legac Škifić, dr. med. – na Katedri za neurologiju  
 

j) Andrej Belančić, dr. med. – na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s  
                 toksikologijom  
 

k) Nikola Matejčić, dr. med. – na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  
 

l) Igor Rubinić, dr. med. - na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom  

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

 
14.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Magdalena Medved, mag. biol. exp.: „Modulacija imunog odgovora posredovana 

imunoevazinima mišjeg citomegalovirusa MATp1 i m04/gp34” 
 
b) Fran Krstanović, mag. biochem.: „Uloga neurona i glija stanica u produktivnoj i latentnoj 

infekciji citomegalovirusom” 
 
c) Koraljka Benko, dr. med.: „Imunometabolički obrazac intermitentne hipoksije u bolesnika 

s infarktom miokarda s elevacijom ST segmenta” 
 
14.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Tihana Klarica Gembić, dr. med.: „Uloga glikoproteina 96 i androgenih receptora u 

bolesnica s karcinomom dojke” 



14.III.  Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
a) Mr. sc. Maja Cvek, dipl. ing. biol.: „Identifikacija vrsta krpelja na području Istarske 

županije te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama” 
 
b) Mihaela Marinović Glavić, mag. sanit. ing.: „Učestalost i prediktori arterijske hipertenzije 

i prekomjernog unosa kuhinjske soli u Hrvatskoj“ 
 

14.IV. Donošenje odluke o orihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Adelmo Šegota, dr. med.: „Biljezi razlikovanja pojedinih tipova aksijalnog 

spondiloartritisa“ 
 

b) Damir Vučinić, dr. med.: „Regulacija molekula PD-1 / PD-L1 signalnog puta u malignom 
melanomu“ 
 

c) Aron Grubešić, dr. med.: „Uloga angiogeneze i čimbenika mikrookoliša u progresiji i 
prognozi plazma staničnih diskrazija“ 
 

d) Hrvoje Omrčen, dr. med.: „Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i 
njihovih inhibitora unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom” 
 

e) Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent.: „Procjena terapijskog učinka ekstrakta lista masline 
kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj terapiji na rod Candida kod nositelja dentalnih 
protetskih nadomjestaka” 
 

14.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Tatjana Munko, mag. med. techn.: “Procjena rizičnih čimbenika za kašnjenje u 

prepoznavanju i dijagnosticiranju plućne tuberkuloze u Republici Hrvatskoj” 
 
14.VI. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Ana Lesac Brizić, dr. med.: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu 

kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ 
 
b) Tina Ružić, mag. biotech. in med.: „Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije 

M116 mišjeg citomegalovirusa” 
 

14.VII. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marija Antičić-Eichwalder. dr. med.: „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na 

promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice” 



b) Tamara Janković, mag. sanit. ing.: “Uloga TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji 
neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede mozga u 
miša” 

 
14.VIII. Donošenje odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju teme i imenovanju mentora na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
a) 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.IX. Donošenje odluke o upisnim kvotama za Poslijediplomske sveučilišne 
(doktorske) studije za akademsku 2022./2023. godinu – prilog na SharePoint portalu 

 
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 
poslijediplomskom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 

a) Dobrica Rončević, dr. med.  
 
15.II. Donošenje odluke o promjeni komentora na poslijediplomskom (doktorskom) 
studiju Biomedicina 
 

a) Dragana Mijatović, dr. med.  
 
15.III.  Donošenje odluke o upisnim kvotama na Poslijediplomskim specijalističkim 
studijima za akademsku  2022./2023. godinu – prilog na SharePoint Portalu 
 
15.IV. Donošenje odluke o akreditaciji novog programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Moderna i praktična medicinska edukacija“ – prilog na SharePoint portalu 
 
16. I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
16. I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
znanstvene monografije pod naslovom Razgovor između mozga i crijeva: što se događa 
kad crijeva postanu nervozna? Pogled na sindrom iritabilnoga crijeva iz 
biopsihosocijalne perspektive, urednice prof. dr. sc. Mladenke Tkalčić – prilog na 
SharePoint portalu 
 
16.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika pod naslovom Priručnik za analizu RNA autorica izv. prof. dr. sc. Kristine 
Grabušić i  Vedrane Krušić Alić, mag. biotech. in med.  – prilog na SharePoint portalu 
 
17. R a z n o  
 
 

 



Ad. 1.  
 Utvrđuje se da je zapisnik V. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 10. 
veljače do 15. veljače 2022. godine usvojen. 
 
Ad. 2. I z v j e š ć e   d e k a n a 
 
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. je prije izlaganja, čestitao Međunarodni 
praznik Dan žena, koji se obilježava danas, 08. ožujka. Također je čestitao prof. dr. sc. Tei 
Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. na potvrdi izbora za pročelnicu (šeficu) Katedre za 
neurorehabilitaciju.  
 
 Nadalje, Dekan je nastavio sjednicu sa novostima na Fakultetu: 

 promocija diplomanata planirana je za 07. travnja 2022. godine u Centru Gervais u 
Opatiji, 

 od početka akademske godine radi se na reviziji dopunske isprave o studiranju, 
 održan je sastanak sa KD Kozala i PGŽ u vezi naših rashladnih komora, te je 

dogovoreno da se tijela prebacuju u KD Kozala  
 u zadnjem tjednu travnja privodi se kraju Samoanaliza u vezi reakreditacije Fakulteta 

te je Dekan zamolio za suradnju,  
 u sklopu Samoanalize potrebno je posvetiti posebnu pažnju novim ishodima učenja jer 

se ustanovilo da je najveći problem nesređen INP kojem će se od sada posebno 
posvetiti pažnja, 

 Sveučilišna akreditacija će biti u lipnju 2022. godine, 

 potpisan je ugovor sa JGL-om te su oni postali naša nastavna baza za studij Farmacije, 
također će se potpisati ugovor s Ljekarnom Jadran i Medika d.d., 

 migracija na novi SPP ide sporo, ali do 01. travnja 2022. godine će se početi sa 
upotrebom, 

 na novom SPP-u neće više biti zahtjeva za godišnji odmor, plaćeni dopust i slični 
zahtjevi, već se će oni prebaciti na novi web, 

 na web-u se nalazi obrazac za zamjenu voditelja kolegija, 
 Povjerenstvo i Uprava zaprimili su sve komentare na koji su dani za nove uvjete 

napredovanja te će se kroz travanj/svibanj 2022. godine donijeti konačni Pravilnik o 
dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja koji će biti dan na glasanje 

 planira se nabavka Anatomage stola u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija i 
Fakultetom dentalne medicine te će se tražiti financijska pomoć Sveučilišta od 3% 
cijene uređaja, 

 doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med obavijestila je Dekana da je prof. dr. sc. Sanja Kupešić 
sa Texas Tech University Health Sciences Centre El Paso, dobila dopuštenje za 
sabbatical te će se pridružiti docentici u programa cjeloživotnog obrazovanja „Moderna 
i praktična medicinska edukacija“. 

 Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je Odluku o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za provođenje postupka reakreditacije Medicinskog fakulteta u Rijeci,  

 izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing. potvrđen je po drugi put za predsjednika 
Međunarodne nevladine organizacije za promociju i razvoj ekološki proizvedene hrane 
IFOAM - AgriBioMediterranneo 

 i za kraj, jedna od lijepih novosti je da na Zavodu za opću patologiju i patološku 
anatomiju imamo popravljeni e-mikroskop.  

 



 Nastupno predavanje održao je: 
 

 22. veljače 2022. godine – dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docent 

 
 Dekan je pozvao članove Fakultetskog vijeća na prvi kongres doktoranada biomedicine 
i zdravstva „Znanost i mi“, koji će se održati uživo i virtualno od 19. do 20. svibnja 2022. godine 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Registracije su otvorene do 25. travnja 2022. godine, a 
krajnji rok za prijavu sažetaka je 04. travnja 2022. godine. 
 
 Od novosti sa Sveučilišta, dekan je izvijestio članove vijeća da je: 

 22. veljače 2022. godine, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med., znanstveni 
savjetnik izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, 

 rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija izvijestila je da se na 
Saborskom odboru za znanost i doktorande nisu pojavili prorektori za znanost iz 
Osijeka i Splita,  

 novost je da više nije potrebna prethodna suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja za zapošljavanje zamjene za dugotrajna odsustva, 

 prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., predložena je za godišnju nagradu za 
znanstvena postignuća Odbora za dodjelu nagrada za znanost za 2021. godinu 

 Sveučilište u Rijeci sudjeluje na trećem virtualnom sajmu obrazovanja pod nazivom 
„Na koji ćeš faks?“ putem kojeg se predstavlja više od 200 visokoškolskih ustanova iz 
Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, 

 03. ožujka 2022. godine, održan je susret prorektora i rektora Sveučilišta u Rijeci i 
Sveučilišta u Ljubljani, 

 02. ožujka 2022. godine, održan je Welcome day za dolazne Erasmus studente u 
Kampusu Sveučilišta, 

 održana je 5. sjednica Rektorskog zbora u akademskoj 2021./2022. godini, 
 14. ožujka održana je izvanredna sjednica Senata gdje se predstavio prijedlog nacrta 

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

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da je završena prijava tema diplomskih radova te je ukupno prijavljeno 118 tema koje su 
objavljene na SPP-u i na Merlinu. Prodekanica je prikazala broj prijavljenih tema diplomskih 
radova po Katedrama čija je tablica sastavni dio ovoga zapisnika.   
 Prodekanica je napomenula da se trenutno upisuje opterećenje po svakom predmetu 
za potrebe reakreditacije te je zamolila pročelnike/predstojnike katedri/zavoda za pomoć, a 
također je naglasila da će se od iduće akademske godine ići u detaljno usklađivanje ishoda 
učenja sa Hrvatskim klasifikacijskim okvirom. 
 

 Prodekan za kvalitetu – prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
 
 Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog 
vijeća da su pristigle nove upute u vezi Covida-19 od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 



kojima se ukidaju sve mjere i preporuke, a to znači da će se nastava odvijati prema 
uobičajenom nastavnom programu, uživo. Nošenje maski kao i dezinfekcija ruku i dalje su 
oabavezne. 
 

 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 se sve prihvaćene teme za diplomske radove, za preddiplomski i 
diplomski studij Sanitarno inženjerstvo, nalaze na web-u.  
 

 Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.  
 

Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izvijestio je članove Vijeća o financijskom 
poslovanju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine. Prezentacija financijskog 
izviješća čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 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 da su odobrena dva projekta:  

 ERASMUS+ projekt doc. dr. sc. Darka Roviša sa Katedre za socijalnu medicinu i 
epidemiologiju pod nazivom „Specialized and updated traininig on supperting advance 
technologies for early childhood education and care professionals and graduates“ sa 
proračunom MedRi-a od 48.346,00 Eura, 

 ERASMUS+ projekt Pravnog fakulteta pod nazivom „Law in Everyday Life: Building 
Legal Competences in Europe“ gdje je MedRi podugovaratelj, a suradnica na projektu 
je dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. matematike i informatike sa Katedre za 
medicinsku informatiku. 

 
 Otvoreni natječaji su: 

 UNIRI natječaj za mlade znanstvenike s rokom za prijavu do 15. travnja 2022. godine, 
a financiraju se jednogodišnji projekti u vrijednosti od 40.000.,00 kuna, 

 MZO natječaji za organizaciju skupova (natječaji nisu projektni, ali su korisni, jedan je 
za opće znanstvene skupove, a drugi za znanstvene skupove od općeg značaja za 
Republiku Hrvatsku). Rok za prijavu je do 20. travnja 2022. godine. 

 MZO natječaj za hrvatsko-slovenske bilateralne projekte s rokom za prijavu do 20. 
travnja 2022. godine i maksimalnim iznosom od 1.000,00 Eura godišnje za dvogodišnji 
projekt, 

 ERC Advance Grant s rokom za prijavu do 28. travnja 2022. godine  
 ERC proof of concept s rokom za prijavu do 19. svibnja 2022. godine. 

 
 Prodekanica je najavila da će se uskoro objaviti poziv za dostavu projektnih prijedloga 
koji će se raspisati tijekom 2022. godine u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 
(NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo 
Hrvatska zaklada za znanosti. Planirani su pozivi su: 

1. Program mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu 
mobilnost, potpora za dolaznu mobilnost  



2. Razvojne istraživačke potpore 
3. Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti 
4. Ciljana znanstvena istraživanja 

Više informacija na: https://planoporavka.gov.hr/ 
 

 Prodekanica za studij medicine na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju – 
izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 

 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je 23. veljače 2022. godine održan ERASMUS INFO DAY IN ENGLISH 
putem MSTeams platforme.  
 Od 02. do 04. ožujka 2022. godine MedRi je sudjelovao na EURIE sajamu, online.  
07. ožujka 2022. godine održan je webinar „Ukrainian Medical Students“ o načinu nastavljanja 
studiranja na stranim Sveučilištima.  
 Izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. izabrana je za CEEPUS 
koordinatora.  
 
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 FOSS održala SciCafe predavanje na temu iznenadne srčane smrti u sportaša, 
a udruga CroMSIC održala je "Keeping up with the residents" projekt - predavanje o 
specijalizaciji hitne medicine, te se ovim putem zahvaljujemo našem OHBPu.  
 „Pogled u sebe“ održali su predavanje o prepoznavanju nasilnih veza.  
 Projekt KosaRi organizirao je buvljak za Zavod za dječju onkologiju, hematologiju i 
genetiku na Kantridi, te se ovim putem zahvaljujemo prof. dr. sc. Jeleni Roganović, dr. med. i 
svim članovima Fakultetskog vijeća, koji su sudjelovali u akciji.  
 I na kraju, Predsjednik Studentskog zbora Tin Vučković čestitao je Dan žena, svim 
našim nastavnicama, doktoricama i članicama ne-nastavnog osoblja. 
 
Ad. 5.  

ODLUKA 
 o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 
 

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. 

 
Ad. 6.  

ODLUKA  
o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
 

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. 



Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o usvajanju Samoanalize u postupku reakreditacije  

Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta 
 

I. Ovom Odlukom usvaja se dokument Samoanaliza Sveučilišta u Rijeci, 
Medicinskog fakulteta sačinjen u postupku reakreditacije u 2022. godini. 

 
II. Dokument Samoanaliza Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta čini sastavni 

dio ove Odluke. 
 
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad. 8.  

ODLUKA  
o usvajanju Strategije znanstvenih istraživanja  

Sveučilišta u Rijeci Medicinskog fakulteta 2021.-2025. 
 

I. Ovom Odlukom usvaja se Strategija znanstvenih istraživanja 2021. – 2025. 
Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta. 
 

II. Strategija znanstvenih istraživanja 2021. – 2025. Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog 
fakulteta čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad. 9.  
ODLUKA  

o usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. za 2021.– 
kvantitativni dio 

 
I. Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.- 2025. 

za 2021. – kvantitativni dio. 
 

II. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. za 2021.– kvantitativni dio 
čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad. 10.  

ODLUKA 
 o usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. za 2021.– 

kvalitativni dio 
 

I. Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.- 2025. 
za 2021. – kvalitativni dio. 
 



II. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 2021.-2025. za 2021.– kvalitativni dio čini 
sastavni dio ove Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad. 11.  
ODLUKA 

 o usvajanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u izvođenju 
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa Dentalna medicina 
 

I. Ovom Odlukom usvaja se Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u 
izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa 
Dentalna medicina, sklopljen između Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta i 
Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta dentalne medicine sklopljenog 11. veljače 2022. 
 

II. Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u izvođenju poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa Dentalna medicina čini sastavni dio 
ove Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad. 12.  

ODLUKA  
o usvajanju financijskog izvješća Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu 

 
I.     Usvaja se Financijsko izvješće Medicinskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
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/ice) 

        
Prof. dr. sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr. med., izabire se za šeficu 

(pročelnicu) Katedre za neurorehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od 
četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 13. II.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva 

 
 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 
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 – 30 sati tjedno. 
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Sanja Klobučar Majanović, dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, 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 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.  
 

c) 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.  
 
 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. Aleksandar Ljubotina, dr. med. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, 
dr. med., prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm. i prof. dr. sc. Melita Šalković-
Petrišić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja 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. 
 

e) 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 stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. 
med., prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med.   
 

f) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. 
med.,  prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med.  
 

g) pet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.,  
 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 

h) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.   
 
Ad. 13. III.  

ODLUKA  
o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva 

 
U odluci Fakultetskog vijeća o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i imenovanju stručnog povjerenstva KLASA: 003-06/21-02/540, URBROJ: 2170-24-01-
21-01/LJML od 09. studenog 2021., za reizbor doc. dr. sc. Ive Bilić Čače, dr. med. u 
znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docentica, 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, imenuje se stručno povjerenstvo u 
sastavu: doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. 
med. i izv. prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 



Ad. 13. IV.  
ODLUKA  

o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Vlatke Sotošek, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana 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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Ad. 13. V.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Doc. dr. sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl. ing. biotech., viša znanstvena 

suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
izvanredna profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 

Odluka se primjenjuje od 15. ožujka 2022. 
 
Ad. 13. VI.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

a) 
Doc. dr. sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr. med., reizabire se u znastveno-

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, 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.         

b) 
Doc. dr. sc. ALEKS FINDERLE, 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 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 se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         

 
Ad. 13. VII.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Dr. sc. STRIBOR MARKOVIĆ, mag. pharm., znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje 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, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 13. VIII.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

 
Dr. sc. MILORAD ZJALIĆ, mag. biol., izabire se za suradnika 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 molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  
 

Odluka se primjenjuje od 15. ožujka 2022.  
 

Ad. 13. IX.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje 
a) 

Dr. sc. ANA JURIN MARTIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 
naslovna poslijedoktorandica, 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 Rijec, u zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) 

Dr. sc. IVAN ŽOKALJ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijec, u zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    



Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
c) 

ANA TANCABEL MAČINKOVIĆ, dr. med. izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju naslovna asistentica, 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 najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
d) 

SVEN PAL, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
e) 

NINA BARTOLOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
f) 

Dr. sc. GORAN ZUKANOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijec, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

g) 
Dr. sc. IVAN VUKOJA, dr. med. i dr. sc. IVAN BARIŠIĆ, izabiru 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 Požega, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
 
 



h) 
DANKO BLAŽEKA, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, 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 zdravstvenoj ustanovi Županijska bolnica 
Čakovec, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

i) 
FERDINAND SLIŠURIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 

naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 13. X.  

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

zvanje, po raspisanom natječaju 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Željka Rotima, dr. med. dent., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Željka Rotima, dr. 
med. dent., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 13. XI.  

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. Tatjane Čulina, dr. med., 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 prijevremeni izbor doc. dr. sc. 
Tatjane Čulina, dr. med., 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 dr. sc. 

Ines Kristofić, 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 prijevremeni izbor dr. sc. Ines 
Kristofić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Gorana Palčevskog, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik 
u trajnom zvanju, 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 prof. dr. sc. 
Gorana Palčevskog, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Ad. 13. XII.  

ODLUKA  
o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje po  
osobnom zahtjevu i imenovanju stručnog povjerenstva 

   
a) prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med. nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  

i na radnom mjestu redoviti profesor, na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. 
med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. med. 

 
b) dr. sc. Antun Ferenčić, dr. med. suradnik u suradničkom zvanju i na radnom  

mjestu asistent, na Katedri za sudsku medicinu i kriminalistiku, za izbor u znanstveno zvanje 
– znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med. i prof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. med. 
 
 
 
 



Ad. 13. XIII.  
ODLUKA  

o imenovanju mentora 
 

a) suradniku/ici u suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica,  
 

- Petra Madžar, dr. med.  (mentorica doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med.) 
- Martina Murković, dr. med., (mentorica doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med.) 
- Katarina Šalamon, dr. med., (mentorica doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med.) 
- Dora Palčevski, dr. med., (mentor prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.) 
- Filip Mirić, dr. med., (mentor prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.) 
- Lori Srdoč, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.) 
- Mario Hero, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med.) 
- Eliša Papić, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med.) 
- Maria Legac Škifić, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med.) 
- Andrej Belančić, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.) 
- Nikola Matejčić, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med.) 

- Igor Rubinić, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, 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 doktorske disertacije studenata  

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Utvrđuje se da Magdalena Medved, 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: „Modulacija imunog odgovora posredovana imunoevazinima mišjeg 
citomegalovirusa MATp1 i m04/gp34” pristupnice Magdalene Medved, mag. biol. 
exp. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 

2. dr. sc. Dubravko Forčić, znanstveni savjetnik 
3. izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, 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 Fran Krstanović, mag. biochem., 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: „Uloga neurona i glija stanica u produktivnoj i latentnoj infekciji 
citomegalovirusom” pristupnika Frana Krstanovića, mag. biochem. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 

2. izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, dipl. ing. med. biokem. 

3. izv. prof. dr. sc. Igor Jurak, dipl. 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 Koraljka Benko, 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: „Imunometabolički obrazac intermitentne hipoksije u bolesnika s 
infarktom miokarda s elevacijom ST segmenta” pristupnice Koraljke Benko, dr. 
med. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. 

2. prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med. 

3. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 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.II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 

I. Utvrđuje se da Tihana Klarica Gembić, 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: „Uloga glikoproteina 96 i androgenih receptora u bolesnica s 
karcinomom dojke” pristupnice Tihane Klarica Gembić, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Andrea Dekanić, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 



Ad. 14.III.   
ODLUKA  

o ocjeni teme doktorske disertacije studenata  
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija  

Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

a) 
I. Utvrđuje se da mr. sc. Maja Cvek, dipl. ing. biol., 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: „Identifikacija vrsta krpelja na području Istarske županije te dokazivanje 
prisutnosti patogenih mikroorganizama” pristupnice mr. sc. Maje Cvek, dipl. ing. 
biol. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Marina Šantić, 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 Mihaela Marinović Glavić, 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: „Učestalost i prediktori arterijske hipertenzije i prekomjernog unosa 
kuhinjske soli u Hrvatskoj” pristupnice Mihaele Marinović Glavić, mag. sanit. ing. u 
sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, 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.IV.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje  

mentora studenata Poslijediplomskog  
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Biljezi razlikovanja pojedinih 
tipova aksijalnog spondiloartritisa” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Adelma Šegote, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski ili 2 koautorska izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bibliografskoj bazi podataka Current 
Contents (CC). U slučaju da rad nije objavljen iznimno se može priložiti dokaz o 
prihvaćanju rada za tisak. Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium 
Antropologicum neće se prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 
003-06/11-02/601 od 20. rujna 2011. godine. 

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Regulacija molekula PD-1 / 
PD-L1 signalnog puta u malignom melanomu” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Damira Vučinića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordana Zamolo, 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. 

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga angiogeneze i 
čimbenika mikrookoliša u progresiji i prognozi plazma staničnih diskrazija” studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Arona 
Grubešića, dr. med. 
 

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

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski ili 2 koautorska izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bibliografskoj bazi podataka Current 
Contents (CC). U slučaju da rad nije objavljen iznimno se može priložiti dokaz o 
prihvaćanju rada za tisak. Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium 
Antropologicum neće se prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 
003-06/11-02/601 od 20. rujna 2011. godine. 

 
d) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Spolne razlike u izražaju 
koštanih morfogenetskih proteina i njihovih inhibitora unutar zglobno-hipokampalne 
osi u artritisu induciranom pristanom” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Hrvoja Omrčena, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med., a za komentora 
prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, 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. 

 
e) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena terapijskog učinka 
ekstrakta lista masline kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj terapiji na rod 
Candida kod nositelja dentalnih protetskih nadomjestaka” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Maje Kinkela 
Devčić, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr. med. dent., a za komentora 
izv. prof. dr. sc. Sunčana Simonić-Kocijan, 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 prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena rizičnih čimbenika 

za kašnjenje u prepoznavanju i dijagnosticiranju plućne tuberkuloze u Republici 
Hrvatskoj” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno 
zdravstvo, Tatjane Munko, mag. med. techn. 
 

II. Za mentora se imenuje nasl. doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, dipl, ing. 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. 
 

Ad. 14.VI.  
ODLUKA o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Čimbenici 

koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu kliničke slike i kvalitetu života u 
osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ane Lesac Brizić, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 

 
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.  

 
b) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: 
„Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Tine 
Ružić, mag. biotech. in med.: 

 
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. 

 
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.  

 
Ad. 14.VII.  

ODLUKA  
o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog  

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Učinak šećerne 
bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice“ 
pristupnice Marije Antičić-Eichwalder, dr. med. 
 

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

1. doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Jelena Tomac, 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. 
 
 
 



b) 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Uloga TAR 

DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti u 
različitim modelima traumatske ozljede mozga u miša“ pristupnice Tamare 
Janković, mag. sanit ing. 
 

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

1. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2. nasl. izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. biol. 
3. prof. dr. sc. Darko Ledić, 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. 
 
Ad. 14.VIII.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke o prihvaćanju teme i imenovanju mentora na Poslijediplomskom 

sveučilišnom (doktorskom) studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/566, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 9. studenog 2021. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

 
„II.  Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med., a za komentora izv. prof. 

dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fiz.“ 

 
Ad. 14.IX.  

ODLUKA  
o upisnim kvotama za Poslijediplomske sveučilišne (doktorske)  

studije za akademsku 2022./2023. godinu 
 

I. Određuju se upisne kvotama za Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za 
akademsku 2022./2023. godinu 
 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE  
Za akademsku godinu 2022./2023. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet  

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti 
u dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2022./2023.  
UKUPNO 

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 60 
1. Biomedicina  18 0 18 
2. Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 7 0 7 



3. Javno zdravstvo 10 0 10 
4. Klinička medicina 18 0 18 
5. Dentalna medicina 7 0 7 

 
 

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 poslijediplomskom (doktorskom) 

studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Dobrici Rončeviću, dr. 
med. polazniku 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, dr. med.  

 
Ad. 15.II.  

ODLUKA  
o promjeni komentora na poslijediplomskom (doktorskom) studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena komentora Dragani Mijatović, dr. med. polaznici 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog komentora imenuje se prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero, dr. med. 
 

Ad. 15.III.   
ODLUKA  

o upisnim kvotama na Poslijediplomskim specijalističkim studijima za akademsku  
2022./2023. godinu  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Određuju se slijedeće upisne kvote za Poslijediplomskim specijalističkim studijima 
za akademsku  2022./2023. godinu 

 

UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE  
Za akademsku godinu 2022./2023. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet  

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti 
u dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2022./2023.  
UKUPNO 

  
1. Obiteljska medicina 0 20 20 
2. Opća interna medicina 0 12 12 
3. Kardiologija 0 20 20 



4. Gastroenterologija 0 12 12 
5. Endokrinologija i dijabetologija 0 12 12 
6. Internistička onkologija 0 12 12 
7. Biomedicina razvojne dobi 0 20 20 
8. Menadžment u zdravstvu 0 25 25 
9. Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti 0 30 30 
10. Ginekologija i opstetricija 0 20 20 
11. Ortopedija i traumatologija 0 15 15 
12. Psihijatrija 0 15 15 
13. Menadžment kvalitete u zdravstvu 0 25 25 
14. Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji 0 0 0 
 
15. 

Oftalmologija 0 
20 

20 

16. Klinička farmakologija s toksikologijom: 
Ispitivanje i primjena lijekova 

 
0 

 
20 

 
20 

17. Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina 

 
0 

 
20 

 
20 

18. Klinička radiologija 0 12 12 
19. Pulmologija 0 15 15 
20. Opća kirurgija 0 15 15 
21. Hitna medicina 0 20 20 
22. Abdominalna kirurgija 0 15 15 
23. Sportska i rehabilitacijska medicina 0 30 30 
24. Interna medicina 0 0 0 

 
Ad. 15.IV.  

ODLUKA  
o akreditaciji novog programa cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična 

medicinska edukacija“ 
 

I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična 
medicinska edukacija“. 
 

II. Završetkom programa polaznici stječu 7 ECTS bodova. 
 

III. Prijedlog  programa cjeloživotnog učenja s potrebnom dokumentacijom uputit će se 
Centru za studije Sveučilišta u Rijeci, Službi za cjeloživotno obrazovanje. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 16.  I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
Ad. 16. I.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu znanstvene monografije 
pod naslovom Razgovor između mozga i crijeva: što se događa kad crijeva postanu 
nervozna? Pogled na sindrom iritabilnoga crijeva iz biopsihosocijalne perspektive, 

urednice prof. dr. sc. Mladenke Tkalčić 



I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu znanstvene monografije 
pod naslovom Razgovor između mozga i crijeva: što se događa kad crijeva postanu 
nervozna? Pogled na sindrom iritabilnoga crijeva iz biopsihosocijalne perspektive, 
urednice prof. dr. sc. Mladenke Tkalčić. 
 

II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost.  
 

Ad. 16.II.  
ODLUKA o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu priručnika pod 

naslovom Priručnik za analizu RNA autorica izv. prof. dr. sc. Kristine Grabušić i  
Vedrane Krušić Alić, mag. biotech. in med. 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu priručnika pod 

naslovom Priručnik za analizu RNA autorica izv. prof. dr. sc. Kristine Grabušić i  
Vedrane Krušić Alić, mag. biotech. in med.  
 

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

 
18. R a z n o 
 
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da uskoro na fakultet stižu dvije nove ulazne-izlazne rampe, koje će se otvarati pomoću smartX 
kartica. Također, dekan je naglasio da se gornja rampa mora koristiti isključivo za izlazak sa 
Fakulteta, budući da je kretanje u suprotnom smjeru prometni prekršaj.  

 
 
   

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 

 
 

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

 


