
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/07 
URBROJ: 2170-24-01-22-2 
Rijeka, 14. lipnja 2022. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
IX. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane u elektroničkom obliku od 09. lipnja 2022. godine do 14. lipnja 2022. godine te u 
Predavaonici br. 2 u utorak, 14. lipnja 2022. godine u 14,00 do 15,00 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  139 člana Vijeća od ukupno 162 člana. 
Prisutno na sjednici:    97 članova Vijeća od ukupno 162 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, Teo Brusić, struč. spec. inf., rukovoditelj 
Službe za informatičko-računalne poslove, Tea Tijanić, dipl. oec.   
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika VIII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 06. 

svibnja do 10. svibnja 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 provođenju postojećeg Programa cjeloživotnog učenja za 
stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni 
diplomski studij Sanitarnog inženjerstva ( 
 

8. Donošenje odluke o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno 
inženjerstvo za ak. 2022/2023. godinu za kandidate koji su završili istovrsni 
preddiplomski sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u 
prethodnoj 2021/2022. ak. godini)  
 

9. Donošenje odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i 
upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akademskoj 
2022./2023. godini  



10. Donošenje odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus prof. dr. sc. Čedomili Milin, ing. kemije, na prijedlog Katedre za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

11. Donošenje odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Odbora za osiguranje i 
unapređenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

12. Donošenje odluke o  visini školarine za strane državljane koji nisu državljani članica 
EU  
 

13. Donošenje odluke o izmjenama u nastavnim planovima na Integriranom 
preddiolomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina, Integriranom 
preddiolomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku, 
Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo,  
Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika te 
Integriranom preddiolomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Farmacija za 
akad. 2022./2023. godinu  
 

14. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
14. I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. veljače 2022., 07. travnja  
2022. i 22. travnja 2022. te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 03. ožujka 
2022., 20. svibnja 2022. i 01. lipnja 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 anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu - 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

B) Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) 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 kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
         C) Temeljem prijedloga šefa/ice (pročelnika/ice) katedre za pokretanje postupka izbora 
suradnika u suradničko zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju 
 

a) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  

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

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
14. II. 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 neurologija, na Katedri za neurologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 
sati tjedno. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 

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

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri 
za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(naslovni nastavnik: nasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med.) 
 
14. 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 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, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 

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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Srećko Severinski, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Marija Vučić Peitl, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Daniela Petrić, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 

f) 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, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Diana Maržić, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 

g) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Sunčica Buljević, dipl. sanit. ing.- znanstvena suradnica) 
 
14. IV. 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 javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: dr. sc. Nataša Janev Holcer, dipl. ing. biol. – znanstvena suradnica i dr. sc. Ivica  
                   Matić, mag. med. techn. – znanstveni suradnik) – prilog na SharePoint portalu 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, za potrebe programa cjeloživotnog učenja Nekirurška estetska medicina – 
Esthetic Academy na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Željko Rotim, dr. med. dent. – znanstveni suradnik) 
 

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. 
(pristupnica: dr. sc. Jasna Mahmić-Vučak, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
14. V. Donošenje odluke o ne 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: dr. sc. Kristina Čavlović, dipl. ing. biol.) 
 
14. VI. 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 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.  
(pristupnik: Danijel Lopac, dr. med.) 
 
14. VII. 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. Neven Franjić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

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

c) dr. sc. Christophe Štemberger, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  



suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 

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

e) dr. sc. Snježana Štemberger-Papić, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
14. VIII. 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. Goran Poropat, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 

b) doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

c) doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

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

a) izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car, mag. biol. nastavnica u  
znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Zavodu za 
temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

b) doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za obiteljsku medicinu, za izbor u znanstveno 
zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

c) dr. sc. Tamara Janković, mag. sanit. ing. suradnica u suradničkom zvanju i na  



radnom mjestu asistentica, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
14. X. Donošenje odluke za korištenje plaćenog dopusta, sukladno članku 40. 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Tea Mladenić, mag. biotech. in med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakultet u Rijeci. 
 
15. Razno 

 
 a) Donošenje odluke o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima i postupku izbora 
u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-
05/06-01/04, URBROJ:2170-24-01-0601, od 11. travnja 2006.godine, KLASA:003-06/09-
02/151, URBROJ:2170-24-01-09-01 od 07. travnja 2009. godine,  KLASA:003-06/10-02/261, 
URBROJ:2170-24-01-10-01 od 25. svibnja 2010. godine, KLASA:003-06/10-02/321, 
URBROJ:2170-24-01-10-01 od 29. lipnja 2010. godine, KLASA:003-06/10-02/404, 
URBROJ:2170-24-01-10-01, od 27. srpnja 2010. godine, KLASA:003-06/12-02/58, 
URBROJ:2170-24-01-12-01 od 24. siječnja 2012. godine, KLASA:003-06/12-02/153 
URBROJ:2170-24-01-12-01, od 28. ožujka 2012. godine, KLASA:003-06/13-02/252, 
URBROJ:2170-24-01-13-01, od 02. srpnja 2013. godine. 

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

16.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Jasna Nekić, dr. med.: „Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnog odgovora na 

učinkovitost imunomodulacijske terapije i tijek multiple skleroze” 
 

b) Radoslav Kosić, mag. rehab. educ.: „Prediktori obiteljskog funkcioniranja u obiteljima 
djece s poremećajem autističnog spektra: uloga aleksitimije roditelja” (Stavljanje van 
snage prethodno donesenih odluka) 
 

c) Radoslav Kosić, mag. rehab. educ.: „Prediktori obiteljskog funkcioniranja u obiteljima 
djece s poremećajem autističnog spektra: uloga aleksitimije roditelja”  
 

16.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Luka Vranić, dr. med.: „Značaj tvrdoće jetre i slezene pri postavljanju dijagnoze portalne 

hipertenzije i varikoziteta jednjaka kod ljudi s kroničnom bolesti jetre” 
 

b) Anuška Budisavljević, dr. med.: „Utjecaj dijagnoze raka dojke na psihološku otpornost, 
negativne emocije i percepciju zdravlja” 

 
 



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

 
a) Gordana Sinčić Modrić, dipl. sanit. ing.: „Primjena matematičkog modeliranja u procjeni 

sorpcijskog i desorpcijskog kapaciteta neonikotinoidnih insekticida u poljoprivrednim tlima” 
 
b) Ana Đorđević, mag. pharm.: „Značaj i povezanost gena odgovornih za talasemiju s 

fenotipom bolesnika sa sindromom talasemije” 
 
16.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Darko Kraguljac, dr. med..: „Pouzdanost i valjanost novog modela pendulum testa u 

procjeni spasticiteta kod bolesnika s cerebralnom paralizom” 
 

b) Karlo Mladenić, mag. biotech. in med.: „The role of NKG2D mediated immunosensing 
in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease” 
 

c) Karlo Tudor, dr. med.: „Uloga polimorfizma miR-146a gena u primarnom osteoartritisu 
koljena i kuka” 

 
d) Fran Krstanović, mag. biochem.: „Uloga neurona i glija stanica u produktivnoj i latentnoj 

infekciji citomegalovirusom” 
 

e) Valentino Rački, dr. med.: „Primjena sekvenciranja cijelog egzoma u istraživanju 
genetičke osnove Parkinsonove bolesti” 
 

f) Davorka Repac Antić, dr. med.: „Uloga nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim 
enterokokima” 
 

16.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Iva Žuža, dr. med.: „Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u 

bolesnika s transplantiranim bubregom” 
 
16.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
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” 
 

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

 
a) Martina Pavletić, dr. med.: „Dizajn, validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih 

testova u hitnoj medicine”  



 
b) Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent.: „Procjena terapijskog učinka ekstrakta lista 

masline kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj terapiji na rod Candida kod nosioca 
dentalnih protetskih nadomjestaka“ 
 

c) Deana Švaljug, mag. rehab. educ.: „Zadovoljstvo studenata preddiplomskog studija 
primaljstva kvalitetom nastavnog procesa i procjena kompetencija mentora u Republici 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini” 

 
16.VIII. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Leon Kunišek, dr. med.: „Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica” 

 
b) Tin Nadarević, dr. med.: „Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici 

hepatocelularnog karcinoma” 
 
16.IX. Donošenje odluke o promjeni mentora na okvirnoj temi istraživanja na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Klinička medicina 

 
a) Filip Tudor, dr. med.  

 
16.X. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) Jelena Materljan, dr. med. 
 
16.XI. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 

a) Predavanje prof. dr. sc. prof. Peter Goffe de Boer „How fractures heal and what 
surgeons can do to help“ 

 
16.XII. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornom kolegiju „Intrauterine 
infekcije središnje živčanog sustava“ 

 
17. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i 

 
17.I. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Biomedicina razvojne dobi 
 
17.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija 

 
17.III. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Obiteljska medicina 
 
17.IV. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 



17.V. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Obiteljska medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog na 
SharePoint Portalu 
 
18. I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
18.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
znanstvene monografije pod naslovom Smrt na sjevernom Mediteranu na pragu trećeg 
milenija: obilježja mortaliteta na bakarskom i malološinjskom području autora dr. sc. 
Roberta Doričića – prilog na SharePoint portalu 
 
18.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika Osnove kliničke radiologije urednika prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med. – 
prilog na SharePoint portalu 
 
19. R a z n o 
 

 
Ad.1. Utvrđuje se da je zapisnik VIII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 06. 
svibnja do 10. svibnja 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. pozdravio je sve prisutne članove 
Fakultetskog vijeća i čestitao akademiku Stipanu Jonjiću na izboru u Hrvatsku akademiju 
znanosti i umjetnosti. 
 
 Nadalje, Dekan je izvijestio članove vijeća da će se od iduće sjednice Fakultetskog 
vijeća, evidencija prisutnosti na sjednicama odvijati preko INP aplikacije te je potrebno prilikom 
ulaska u Predavaonicu br. 2 ulogirati se u aplikaciju i evidentirati svoje prisustvo. 
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o događanjima i aktivnostima na 
Fakultetu: 

 uspješno je završen posjet Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci, 

 izvješće i mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
još se čeka,  

 ulazna rampa na Fakultet je u funkciji te je podijeljena prva tura naljepnica za aute, a 
ulaz je moguć i sa zaposleničkim karticama, 

 19. svibnja 2022. godine održan je dan Karijera za Sanitarne inženjere, 
 održana su vijeća godišta za studij medicine, 
 isplata za rad izvan norme na Fakultetu zdravstvenih studija i Fakultetu dentalne 

medicine za nastavnike biti će tijekom lipnja i srpnja, 
 komemoracija za prof. dr. sc. Mladenu Kirirgin održati će se 30.lipnja.2022. u 14.30 sati 
 nakon 3 godine pauze održao se 63. Bal medicinara na kojem su se prikupila sredstava 

za alumija Deana Pekaroviča, 
 održalo se predstavljanje zanimanja liječnik/ca u Hrvatskoj vojsci, 



 u tijeku su pripreme za početak izrade programa cjeloživotnog obrazovanja Moderna i 
praktična medicinska edukacija. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i doc. dr. 
sc. Nina Pereza, dr. med. ulažu veliki trud u strukturu istraživanja te su u tijeku obilasci 
10-tak Katedri te anketiranje i razgovori sa studentima, 

 objavljen je natječaj za nabavu usluga čišćenja te će se ugovor potpisati sa 
ponuditeljem Belveder d.o.o., 

 Sklopljen je Aneks ugovora za najam računala (do kraja godine ili iscrpljenja 
sredstava), 

 u tijeku je izrada projekta obnove dekanata, 
 sanira se uočena povećana potrošnja vode, 

 u tijeku je Sveučilišna revizija postupaka jednostavne nabave, 
 u tijeku je izrada rješenja pješačkog prometa koja je potrebna zbog ugradnje ulazne 

rampe, 
 održani su 24. Riječki dani bioetike, javno predavanje održano od 12.-13.svibnja 2022. 

godine na Fakultetu zdravstvenih studija u organizaciji Katedre za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko istraživačkog centra za 
europsku bioetiku ”Fritz Jahr ”, Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i 
Hrvatskog bioetičkog društva, 

 17.svibnja 2022. godine otvoren je Javnozdravstveni laboratorij povodom Svjetskog 
dana hipertenzije na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, 

 na Fakultetu je održan posjet veleposlanika Republike Sjeverne Makedonije NJ. E. 
Milaim Fetai i dekana Medicinskog fakulteta u Tetovu prof. dr. sc. Nexhbedin Beadini, 

 20. svibnja 2022. godine održan je Kongres doktoranada, 
 održan je tečaj „Surgical Approaches in Orthopedics and Traumatology with Cadaver 

Lab“, 
 naši studenti pokrenuli dobrosusjedske odnose sa udrugom Depaul koja se brine za 

beskućnike, 
 tijekom svibnja održala se promocija aktivnosti i završni dan vježbanja u organizaciji 

Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju u parku Fakulteta, 
 10. svibnja 2022. godine održan je 9th International Symposium “HEALTH FOR ALL?! 

VALUE BASED HEALTH CARE IN EUROPE”, 
 10. svibnja 2022. godine, u suradnji Hrvatskog gastroenterološkog društva, KBC-a 

Rijeka i Medicinskog fakulteta Rijeka, održana je Javnozdravstvena akcija podizanja 
svijesti o NAFLD-u (masnoj bolesti jetre), 

 INP aplikacija je u svojoj finalnoj verziji. Otvorena je nova studijska godina za vođenje 
nastave kroz INP, uvedeno je vođenje demonstratora te angažiranje studenata za 
demonstrature, olakšana je komunikacija sa studentima, Knjižica kliničkih vještina 
potpuno prelazi na INP od 01. listopada 2022. godine,  

 čitač testova se pokvario te se nabavio softver koji je instaliran u Knjižnici za 
biomedicinu i zdravstvo te se može, uz najavu, tamo skenirati testove. 

 
 Dekan se osvrnuo na vanjsku suradnju te napomenuo da će se Odluka o vanjskoj 
suradnji usvajati u rujnu 2022. godine za akad. 2022./2023. godinu i neće više biti moguća 
nadopuna vanjske suradnje kao do sada te da je nužno prijaviti sve naslovne nastavnike 
uključujući i one koji su u nastavnim bazama, a koji su uključeni u nastavu. Također, je 
napomenuo da nitko ne može održavati nastavu bez sklopljenog ugovora o djelu. Izvješća se 



obavezno moraju dostavljaju do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec i neće više biti 
naknadnih isplata.  
 Do 15. srpnja 2022. godine potrebno je u INP aplikaciju upisati nastavnike za studij 
Medicina te do 15. rujna dostaviti plan vanjske suradnje.  
 
Nastupno predavanje održali su: 

 06. svibnja 2022. godine - dr .sc. Nataša Janev Holcer, dipl. ing. biologije za izbor u 
znanstveno nastavno zvanje naslovne docentice, 

 06. svibnja 2022. godine - dr .sc. Ivica Matić, mag. med. tech. za izbor u znanstveno 
nastavno zvanje naslovni docent, 

 10. svibnja 2022. godine - dr .sc. Diana Maržić, dr. med. za izbor u znanstveno  
nastavno zvanje docentice, 

 20. svibnja 2022. godine - dr .sc. Željko Rotim, dr. med. dent. za izbor u znanstveno 
nastavno zvanje naslovni docent, 

 27. svibnja 2022. godine - dr .sc. Neven Franjić, dr. med. za izbor u znanstveno  
nastavno zvanje docent, 

 01. lipnja 2022. godine - dr .sc. Jasna Mahmić Vučak, dr. med. za izbor u znanstveno 
nastavno zvanje naslovne docentice, 

 07. lipnja 2022. godine - dr .sc. Sunčica Buljević, dipl. sanit. ing. za izbor u znanstveno 
nastavno zvanje docentice, 

 
Od novosti sa Sveučilišta, dekan je izvijestio članove vijeća da je: 

 da su zadnjoj sjednici Senata promovirani redoviti profesori u trajnom zvanju te je 
Dekan čestitao prof. dr. sc. Srđanu Novaku, dr.med., prof. dr. sc. Toniju Valkoviću, 
dr.med., prof. dr. sc. Damiru Kovačeviću, dr.med., prof. dr. sc. Nataliji Kučić, dr.med., 
prof. dr. sc. Nevenu Skitareliću , dr.med., te prof. dr. sc. Goranu Roiću, dr.med. na 
izboru, 

 Dekan je čestitao izv. prof. dr. sc. Vlatki Sotošek, dr. med. na dobivenoj Zahvalnici za 
nastavnu izvrsnost u sklopu Dies Academicus 

 nagradu Rektorice dobili su naši studenti: Željka Poslon, Ivona Badovinac, Luka Delak 
 završen je izbor novog ravnatelja Studentskog centar te je izabran gosp. Manestar 
 prijedlog Zakon o znanosti nakon usaglašavanja ide u Saborsku proceduru, a nama 

najbitnije novine su: • studenti mogu glasovati za izbor rektora i dekana, ali je broj 
smanjen na 10%, • rektor može biti 4 godine plus 4 godine, • 7. člana savjeta Sveučilišta 
bira Sabor, a ne vlada kako je bilo rečeno 

 do 26. lipnja 2022. godine traje rasprava e-savjetovanje o Zakonu o kvaliteti 
visokoškolskog obrazovanja, 

 Coursera licence dobro se koriste, 
 Basic plan je slab te bi nastavnici trebali studentima sugerirati što bi bilo dobro od 

Cousere završiti kako bi bolje svladali predmet, 
 Predstavljanje globalne platforme za online učenje Coursera održati će se u četvrtak, 

23. lipnja 2022. godine od 15:00 do 16:30 u prostoriji G 004 na Građevinskom fakultetu 
u Rijeci 

 Dani e-učenja na Sveučilištu u Rijeci održavaju se 28. i 29. lipnja 2022. godine 
 Samovrednovanje e-kolegija bit obvezno ove godine za sva pitanja molim obratiti se 

dr. sc. Maji Gligora Marković, prof. matematike i informatike, 
 izvršen je upitnik zadovoljstva nastavnika koji je bio loš po odazivu ali i po rezultatima, 



 Raspisan je natječaj za HRZZ projekte  - informativni dan na Sveučilišta u Rijeci održati 
će se u srpnju 

 Planirana su sredstva i za doktorande, 
 Novi zakon o Zakladi je stupio na snagu, 
 izvršio se rebalans držanog proračuna zbog povećanih troškova za energiju, u 

rebalansu Sveučilište u Rijeci nije dobilo sredstva te sada imamo deficit plaća 11 mil.kn, 
a po starom smo bili u deficitu imali 8 mil. kn 
 

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. 
 
 Dekan je u ime Prodekanice prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestio članove 
Fakultetskog vijeća da će upisi u prvu godinu Integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija (medicina i farmacija) i Preddiplomskih sveučilišnih studija (sanitarno 
inženjerstvo i medicinsko-laboratorijska dijagnostika) u akad. god. 2022./2023. ići potpuno on-
line. Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (18. srpnja 
2022.godine), kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj pristupaju upisima na 
daljinu („on-line“) putem web aplikacije (ISVU RI) od 19. do 21. srpnja 2022. godine. 
 
•  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 je odobren Sveučilišni INOVA projekt izv. prof. dr. sc. Mladenke 
Malenice, dipl. ing. – „Izvanstanične vezikule kao dijagnostički nanoalati u translacijskoj 
medicini“, ukupne vrijednosti 67.500,00 kn (Sveučilište 50.000,00, Fakultet 2.500,00, 
partnerska firma 15.000,00 kn). Odobrene su dvije prijave na Noć istraživača: • Protutijela u 
borbi protiv raka  - dr. sc.  Paole Kučan Brlić, mag. forenz. i • Posljedice života u gradu na dišni 
sustav - Ane Glavan Ćosić, dr. med. 
 Otvoren je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Istraživački 
projekti “. Natječaj je otvoren i za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa 
švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. Rok za prijavu na natječaj je 
5. listopada 2022. godine do 13:00 sati, a trajanje financiranja projekata je 4 godine. 
 Sveučilište u Rijeci će, u suradnji sa HRZZ, organizirati Info dan povodom otvorenog 
natječaja te se u rujnu planira i radionica na temu izrade Plana upravljanja istraživačkim 
podacima pod vodstvom Sveučilišne knjižnice. 
 Na stranicama MZO-a objavljen je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju 
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2022. 
godini s rokom prijave 11. srpnja. 
 Objavljen je i Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 
2022. godini te Javni poziv za financijsku potporu članarinama u međunarodnim 
znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu, oba s rokom za prijavu 30. lipnja. 
 Otvoren je ERC natječaj Proof of Concept E RC 2022 POC2. Rok za prijavu je 29. rujna 
2022. godine. 
 Otvoren je čitav niz natječaja u sklopu projekta HORIZON te su oni objavljeni na 
stranicama Fakulteta. 
 



 Europska komisija otvorila je nove pozive za potporu istraživačima za studijske 
programe, razvoj vještina i razvoj karijera u okviru djelovanja Marie Skłodowska Curie (MSCA): 

 MSCA - Doktorske mreže: natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i 
međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i 
mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih 
organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva. 
Rok za prijavu projektnih prijedloga je 15. studenoga 2022. godine. 

 MSCA - Postdoktorske stipendije: stipendije su namijenjene istraživačima s 
doktoratom, s ciljem jačanja kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača 
radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu, međusektorsku i među 
disciplinarnu mobilnost. 

 
 U sklopu Doktorske škole odobrena su 3 projekta u sklopu Fonda „Prometej” 
Sveučilišta u Rijeci: 

• Ina Viduka „Boravak na drugoj instituciji u svrhu znanstvenog rada i usavršavanja“ 
10.000 kn 
• Maša Knežević „Boravak na drugoj instituciji u svrhu znanstvenog rada i 
usavršavanja“ 10.000 kn 
• Mateo Jakac „Utjecaj okoliša na sastav propolisa s područja zapadne Hrvatske“ 
10.000,00 kn 
 

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

 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je od 9. do 12. svibnja 2022. proveden pripremni tečaj za upis u Prvu 
godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine na engleskom jeziku 
(hibridno) te se Prodekanica zahvalila članovima Povjerenstva koji su to izvrsno izveli. 
 13. svibnja 2022. godine proveden je prijemni ispit za Integrirani preddiplomski i 
diplomski studij Medicine na engleskom jeziku te je upisano 32 kandidata. 
 U tijeku su prijave za ljetni ispitni rok 8. srpnja 2022. godine. 
 Od 01. do 03. lipnja 2022. godine održao se radni posjet u Hamburgu u Njemačkoj, 
kojem su prisustvovali Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., , Prodekanica izv. prof. 
dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. i Paola Car, mag. 
oec. 
 Potpisana je međunarodna suradnja s Univerista di Sapienza, Rim, Italija za odlazak 
naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na razmjenu. 
 
 Prodekanica je posebno najavila rokove za dostavu Izvedbenih nastavnih planova (u 
word dokumentu) za sve kolegije do 15. srpanj 2022. godine te rok za prijavu vanjske suradnje 
15. rujan 2022. godine. 
 

 Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje – izv. prof. dr.  
sc. Alen Protić, dr. med. 

 
 Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Alen 
Protić, dr. med. izvijestio je članove Fakultetskog vijeća detalje vezane uz Knjižicu kliničkih 
vještina koja će se od sada voditi putem INP aplikacije te se papirnata verzija stavlja van 
snage.   



 Svi Pročelnici Katedri su administratori Knjižice kliničkih vještina te ju mogu uređivati 
kako god žele. Prodekan je stavio svoje vrijeme na raspolaganje za pomoć u slučaju bilo kakvih 
nejasnoća. 
 
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 održan 63. Bal medicinara na kojem su se prikupila sredstava za alumija Deana 
Pekaroviča. U tijeku su pripreme za Karnevalsku povorku za koju se prijavilo 150 studenata. 
 
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. 

 
Ad. 7.  

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

inženjerstva  
 
I. U skladu s usvojenom odlukom Fakultetskog vijeća (Klasa:003-06/15-01/08, 

Ur.broj:2170-24-01-15-2) od 18. ožujka 2015. godine o izmjeni i dopuni Programa 
cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za 
upis na sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva i u ak. 2021./2022. 
godini također se predlaže provođenje istog programa cjeloživotnog učenja. 

 
Ad. 8.  

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

2022/2023. godinu za kandidate koji su završili istovrsni preddiplomski 
sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u prethodnoj 2021/2022. ak. 

godini)  



 
A) Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom Preddiplomskom 

sveučilišnom/stručnom studiju Sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 
ECTS bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva). 
 

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

C) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog 
inženjerstva izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30% 
od programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski 
studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom 
studiju. Ovisno o razlikama u studijskom programu odredit će se potreba 
upisivanja Programa cjeloživotnog učenja*. 

 
D) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog 

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

 
* Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog 
učenja (30 ECTS bodova), dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti 
razlikovne ispite iz Programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija. 
Participacija u troškovima Programa cjeloživotnog obrazovanja iznosit će kunsku 
protuvrijednost od 30 ECTS bodova (vrijednost 1 ECTS boda u ak. god. 2022/23. 
određuje  Senata Sveučilišta u Rijeci). 
 

Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 

Ad. 9.  
ODLUKA  

o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i upis na Diplomski 
sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akademskoj 2022./2023. godini  

 
I. Zbog potrebe provođenja razredbenog postupka i provjere razlika u studijskim 

programima preddiplomskih studija sanitarnog inženjerstva koje su završili 
potencijalni kandidati za upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, 
predlaže se  Povjerenstvo u sastavu: 

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

 
 



Ad. 10.  
ODLUKA  

o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus  
 

I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Čedomili Milin, ing. kemije., redovite profesorice u trajnom zvanju, u mirovini. 

 
II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za razmatranje prijedloga u sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 
2. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

 
III. Stručno povjerenstvo je dužno izraditi izvješće s mišljenjem i prijedlogom sukladno 

„Odluci o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci“ KLASA:011-01/19-01/12, URBROJ:2170-57-01-19-1 od 01. 
travnja 2019. godine te ga dostaviti Fakultetskom Vijeću. 
 

Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 
 

Ad. 11.  
ODLUKA  

o izmjeni odluke o imenovanju članova Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Ovom Odlukom mijenja se članak I. Odluke o imenovanju članova Odbora za 

osiguranje i unaprjeđenje kvalitete  (KLASA: 003-06/20-02/372; URBROJ: 2170-
24-01-20-1/TT od dana 13. listopada 2020. godine) na sljedeći način: 
 

„Imenuje se Valentina Belašić, dipl. oec. za člana Odbora za osiguranje i unaprjeđenje 
kvalitete, administrativna djelatnica umjesto Valentine Miloš, mag. oec.„  

 
II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguranje i unaprjeđenje 

kvalitete (KLASA: 003-06/20-02/372; URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT od dana 13. 
listopada 2020. godine), kao i izmjena Odluke (Klasa: 007-06/22-02/208; URBROJ: 
2170-24-04-14-22-1 od 12.04.2022 godine ostaju i dalje na snazi. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12.  

ODLUKA  
o visini školarine za strane državljane koji nisu državljani članica EU  

 
I. Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji 

će u akad. godini 2022./2023. upisati prvu ili višu godinu na Integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina, Preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo, Preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika i Diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno 



inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci i koji će studirati u statusu redovitih 
studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini od 
27.720,00 kuna godišnje. Školarina se plaća u cijelosti prilikom upisa.  

 
II. Ova Odluka ne primjenjuje se na državljane država članica EU. 

 
Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 13.  

ODLUKA  
o izmjenama u nastavnim planovima  

 
a) Promjene voditelja predmeta od akademske 2022./2023. godine 

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Molekularna biologija   prof.dr.sc. 
Bojan Polić 

doc.dr.sc. Marina 
Babić Čače 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Medicinsko 

laboratorijska 
dijagnostika 

2. OBV 

Fiziologija i 
patofiziologija 

doc.dr.sc. 
Tanja Grubić 

Kezele 

izv.prof.dr.sc. 
Božena Ćurko-

Cofek 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Medicinsko 

laboratorijska 
dijagnostika 

2. OBV 

Anatomija prof.dr.sc. 
Romana 
Jerković 

doc.dr.sc. Tanja 
Ćelić 

Medicina 1.  OBV 

Psihološka medicina I izv.prof.dr.sc. 
Mirjana 
Graovac 

doc.dr.sc. Daniela 
Petrić 

Medicina 1.  OBV 

Prenatalna 
dijagnostika  
 
 
Prenatal Diagnostics 

prof.dr.sc. 
Bojana 

Brajenović-
Milić 

izv.prof.dr.sc. 
Jadranka 

Vraneković 

Medicina 
 
 

Medicina na 
engleskom 

jeziku 

6. IZB 

Biologija  prof.dr.sc. 
Bojana 

Brajenović-
Milić 

izv.prof.dr.sc. 
Nada Starčević 

Čizmarević 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

1.  OBV 

Zakonski propisi u 
sanitarnom nadzoru 

prof.dr.sc. 
Vladimir 
Mićović 

doc.dr.sc. Željko 
Linšak  

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

2. OBV 

Fiziologija i 
patofiziologija 

prof.dr.sc. 
Hrvoje Jakovac 

doc.dr.sc. Božena 
Ćurko-Cofek 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 

2. OBV 



 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 14. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
14. I.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava 

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

povjerenstva kako slijedi:   
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Tanja Ćelić, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Juraj 
Arbanas, dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, 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 određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 

Sanitarno 
inženjerstvo 

Zaštita osoba i okoliša 
pri radu s 
radionukleotidima 

prof.dr.sc. 
Svjetlana 
Grbac-

Ivanković 

izv.prof.dr.sc. 
Neva Girotto 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

2.  IZB 

Higijena zraka prof.dr.sc. 
Vladimir 
Mićović 

doc.dr.sc. Željko 
Linšak 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

1. OBV 

Fizikalni faktori okoliša  prof.dr.sc. 
Vladimir 
Mićović 

doc.dr.sc. Željko 
Linšak 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

1. OBV 

Fiziologija čovjeka prof.dr.sc. 
Gordana 

Blagojević 
Zagorac 

prof.dr.sc. Hrvoje 
Jakovac 

Farmacija 2. OBV 

Patofiziologija prof.dr.sc. 
Hrvoje Jakovac 

prof.dr.sc. 
Gordana 

Blagojević 
Zagorac 

 

Farmacija 2. OBV 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. i prof. dr. sc. Gordana 
Blagojević Zagorac, dr. med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom 
radnom vremenu - 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Alemka 
Brnčić-Fischer, dr. med. 
 

d) 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Filipović-
Grčić, dr. med.   

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 

prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med.   

 
e) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 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 izv. prof. dr. 
sc. Klementina Ružić, dr. med.   
 

f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Marija Kaštelan, dr. med., prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med. i prof. dr. sc. Larisa Prpić 
Massari, dr. med.   
 

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. teh. i izv. prof. dr. 
sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.   

 
Ad. 14. II.  

ODLUKA 
 o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva  

a)  
I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Olivia Perkovića, dr. med., u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grananeurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ingid Škarpa-Prpić, 
dr. med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. 
 

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

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
b) 

I. Pokreće se postupak reizbora nasl. doc. dr. sc. Vladimira Mozetiča, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri za kliničko-laboratorijsku 
dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med., 
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Boris Ružić, dr. med. 

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

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

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 14. III.  

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

temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
 
a) 



Doc. dr. sc. SANDRO BRUSICH, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, na vrijeme 
od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 
 

b) 
 Doc. dr. sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, na vrijeme od 5 
(pet) godina. 

 
c) 

Doc. dr. sc. MARIJA VUČIĆ PEITL, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
d) 

Doc. dr. sc. DANIELA PETRIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 

 
e) 

Doc. dr. sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 

 



f) 
Dr. sc. DIANA MARŽIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
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, 
na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 

 
g) 

Dr. sc. SUNČICA BULJEVIĆ, dipl. sanit. ing., 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 
medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2022. 

 
Ad. 14. IV.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem članka 92. stavak 2. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
a) 

Dr. sc. NATAŠA JANEV HOLCER, dipl. ing. biologije, znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju  Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Dr. sc. ŽELJKO ROTIM, dr. med. dent., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za potrebe 
programa cjeloživotnog učenja Nekirurška estetska medicina – Estetic Academy na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
c) 

Dr. sc. JASNA MAHMIĆ-VUČAK, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, 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, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 14. V.  

ODLUKA  
o ne izboru suradnika u suradničko zvanje 

 
Dr. sc. KRISTINA ČAVLOVIĆ, dipl. ing. biol. ne izabire se za suradnicu u 

suradničkom zvanju naslovna poslijedoktorandica, 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, bez zasnivanja radnog odnosa, budući da pristupnica na natječaj nema 
završenu visoku stručnu spremu doktora medicine, koja je potrebna za izbor u suradničko 
zvanje naslovna poslijedoktorandica, u znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, 
znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija. 
 
Odluka je usvojena uz 5 suzdržana i 2 glasa protiv. 
 
Ad. 14. VI.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

 
DANIJEL LOPAC, dr. med. izabire se za suradnika 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, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 14. VII.  

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

zvanje, po raspisanom natječaju 
a) 

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

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

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



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

Ulle Marton, 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. Ulle Marton, 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 dr. sc. 
Christophea Štembergera, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Christophea 
Štembergera, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
d) 

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

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



Ad. 14. VIII.  
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. Gorana Poropata, 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 prijevremeni izbor doc. dr. sc. 
Gorana Poropata, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Ivane Mikolašević, 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. Ivane 
Mikolašević, dr. med., u znanstveno zvanje viša 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 dr. sc. 
Nataše Skitarelić, 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 izbor dr. sc. Nataše Skitarelić, dr. 
med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
d) 

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



med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 14. IX.  

ODLUKA  
o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje  

po osobnom zahtjevu i imenovanju stručnih povjerenstva  
 

a) izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car, mag. biol. nastavnica u  
znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Zavodu za 
temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo 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. 
 

b) doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za obiteljsku medicinu, za izbor u znanstveno 
zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med. 

 
c) dr. sc. Tamara Janković, mag. sanit. ing. suradnica u suradničkom zvanju i na 

radnom mjestu asistentica, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. i prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, dr. 
med. 
 
Ad. 14. X.  

ODLUKA  
za korištenje plaćenog dopusta, sukladno članku 40. Kolektivnog ugovora za znanost i 

visoko obrazovanje 
 

Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri TEI MLADENIĆ, mag. biotech. 
in med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentica, na Zavodu za 
medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakultet u Rijeci, plaćeni dopust, radi stručnog i 
znanstvenog rada i usavršavanja u sklopu Sveučilišnog programa „Erasmus+ mobilnost“, u 
Institutu za genomsku medicinu, UKC-Ljubljana, Republika Slovenija, u vremenu od 20. lipnja 
2022. do 20. rujna 2022. godine. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 



Ad. 15.  
ODLUKA 

 
 Prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća 
radna mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-05/06-01/04, URBROJ:2170-24-
01-0601, od 11. travnja 2006.godine, KLASA:003-06/09-02/151, URBROJ:2170-24-01-09-01 
od 07. travnja 2009. godine,  KLASA:003-06/10-02/261, URBROJ:2170-24-01-10-01 od 25. 
svibnja 2010. godine, KLASA:003-06/10-02/321, URBROJ:2170-24-01-10-01 od 29. lipnja 
2010. godine, KLASA:003-06/10-02/404, URBROJ:2170-24-01-10-01, od 27. srpnja 2010. 
godine, KLASA:003-06/12-02/58, URBROJ:2170-24-01-12-01 od 24. siječnja 2012. godine, 
KLASA:003-06/12-02/153 URBROJ:2170-24-01-12-01, od 28. ožujka 2012. godine, 
KLASA:003-06/13-02/252, URBROJ:2170-24-01-13-01, od 02. srpnja 2013. godine, budući je 
dana 06. travnja 2017. godine stupio na snagu Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja, dana 16. prosinca 2017. godine stupila na snagu Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te 
dana 01. lipnja 2022. godine Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na 
znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastava i stručna radna mjesta te o 
obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Odluka je usvojena uz 5 suzdržana glasa. 
 
Ad. 16. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 16.I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 
I. Utvrđuje se da Jasna Nekić, 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: „Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnog odgovora na učinkovitost 
imunomodulacijske terapije i tijek multiple skleroze” pristupnice Jasne Nekić, dr. med. 
u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner, dr. med.  
3. doc. dr. sc. David Bonifačić, 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) 

  Stavljaju se van snage odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva 
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. KLASA: 007-06/22-02/179, 
URBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 12. travnja 2022. godine i KLASA: 007-06/22-02/232, 
URBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 10. svibnja 2022. godine. 

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
c) 

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. Jasna Grković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, 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”. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 



Ad. 16.II.  
ODLUKA  

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

 
a) 
I. Utvrđuje se da Luka Vranić, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 

 
II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Značaj tvrdoće jetre i slezene pri postavljanju dijagnoze portalne 
hipertenzije i varikoziteta jednjaka kod ljudi s kroničnom bolesti jetre” pristupnika Luke 
Vranića, dr. med. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Neven Baršić, dr. med. 

3. doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 
 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

 
IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 

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

Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
b) 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 007-06/22-02/234, 
UBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 10. svibnja 2022. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 
„II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Utjecaj dijagnoze raka dojke na psihološku otpornost, negativne emocije 
i percepciju zdravlja” pristupnice Anuške Budisavljević, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, dipl. psih. 
3. izv. prof. dr. sc. Ingrid Belac Lovasić, dr. med.“  

 
 
 



Ad. 16.III.  
ODLUKA 

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

 
a) 
I. Utvrđuje se da Gordana Sinčić Modrić, dipl. 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: „Primjena matematičkog modeliranja u procjeni sorpcijskog i desorpcijskog 
kapaciteta neonikotinoidnih insekticida u poljoprivrednim tlima” pristupnice Gordane 
Sinčić Modrić, dipl. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing. 
2. izv. prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. sanit. ing. 
3. izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 

 
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) 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/563, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 9. studenog 2021. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

 
„II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Značaj i povezanost gena odgovornih za talasemiju s fenotipom bolesnika 
sa sindromom talasemije” pristupnice Ane Đorđević, mag. pharm. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.“  

 
 
 
 



Ad. 16.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 „Pouzdanost i valjanost novog 

modela pendulum testa u procjeni spasticiteta kod bolesnika s cerebralnom paralizom” 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Darka 
Kraguljca, dr. med. 

 
II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marinko Rade, mr. sc. orthop. med. MBA., a za 

komentora doc. dr. sc. David Bonifačić, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
znanstveni rad. Sukladno točki II. odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 007-06/22-
02/260, URBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 10. svibnja 2022. godine, znanstveni rad 
mora biti publiciran prema jednom od sljedećih uvjeta: 

 
a) 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) najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 
časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 
skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core 
Collection (WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih 
jedan mora biti prvoautorski. 

 
b) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „The role of NKG2D mediated 

immunosensing in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease” studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Karla Mladenića, 
mag. biotech. in med. 

 
II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojan Polić, 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 polimorfizma miR-146a 

gena u primarnom osteoartritisu koljena i kuka” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Karla Tudora, dr. med. 

 
II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med., a za komentora 

prof. dr. sc. Zlatko Dembić, 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. 

 
d) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga neurona i glija stanica u 

produktivnoj i latentnoj infekciji citomegalovirusom” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Frana Krstanovića, mag. biochem. 

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

 
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 „Primjena sekvenciranja cijelog 

egzoma u istraživanju genetičke osnove Parkinsonove bolesti” studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Valentina Račkog, 
dr. med. 

 
II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, 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. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 



f) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga nitroksolina u kontroli 

infekcija uropatogenim enterokokima” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Davorke Repac Antić, dr. med. 

 
II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.  

 
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. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 16.V.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Evaluacija i prognostička 

vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u bolesnika s transplantiranim bubregom” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Ive 
Žuža, dr. med. 

 
II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Dean Markić, 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. 

 
Ad. 16.VI.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Identifikacija vrsta krpelja na 

području Istarske županije te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo, mr. sc. Maje Cvek, dipl. ing. biol. 

 
II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing.  



 
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. 16.VII.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina  
a) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Dizajn, 

validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih testova u hitnoj medicine“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Martine 
Pavletić, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. 
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.  

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 

b) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Procjena 

terapijskog učinka ekstrakta lista masline kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj 
terapiji na rod Candida kod nosioca dentalnih protetskih nadomjestaka“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Maje Kinkela Devčić, 
dr. med. dent.: 

 
1. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.  
2. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, 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.  

 
c) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Zadovoljstvo 

studenata preddiplomskog studija primaljstva kvalitetom nastavnog procesa i procjena 
kompetencija mentora u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Deane Švaljug, mag. 
rehab. educ.: 

 
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. 

 
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.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 16.VIII.  

ODLUKA  
o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 
a) 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Uloga kalpaina u 

smrti srčanih stanica“ pristupnika Leona Kunišeka, dr. med. 
 

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

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

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, utvrdi 
datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 
 



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

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

točnost različitih metoda u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma“ pristupnika Tina 
Nadarevića, dr. med. 

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

1. prof. dr. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. 
2. prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, utvrdi 
datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 
 

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

 
Ad. 16.IX.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na okvirnoj temi istraživanja na Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Klinička medicina 
 
I. Odobrava se promjena mentora Filipu Tudoru, dr. med., polazniku Poslijediplomskog 

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

II. Na temi doktorske disertacije pod naslovom „Odnos izražaja PD-L1 i tumorskog 
mikrookoliša te njihov prognostički značaj u pre-invazivnim lezijama i skvamoznom 
karcinomu grkljana” umjesto dosadašnje mentorice doc. dr.sc. Emine Babarović, dr. 
med. za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med.  

 

Ad. 16.X.  
ODLUKA  

o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 

I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Jelenu Materljan, dr. med. polaznicu 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
„Imunobiologija vektorskih cjepiva koja nose strukturne antigene SARS-CoV-2 s 
naglaskom na imunost sluznice” mentora doc. dr. sc. Ilije Brizića, mag. ing. biotech. i 
komentorice prof. dr. sc. Astrid Krmpotić,  dr. med. 
 



II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Biologija liganada receptora NKG2D u 
kontekstu vektorskih cjepiva baziranih na citomegalovirusu i infekcije neonatalnih 
miševa“ usvojena za akademsku godinu 2021./2022. godinu se poništava. 

 

Ad. 16.XI.  
ODLUKA  

o priznavanju pozvanih predavanja 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Petera Goffe de Boera „How fractures heal and what surgeons 

can do to help“ 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.  

 
Ad. 16.XII.  

ODLUKA  
o promjeni suradnika na izbornom kolegiju „Intrauterine infekcije središnje živčanog 

sustava“ 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Intrauterine infekcije središnje živčanog sustava”, voditeljice izv. prof. dr. sc. 
Jelene Tomac, dr. med., prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. prestaje biti suradnik na kolegiju. 
Uz dosadašnje suradnike za novog suradnika na kolegiju se imenuje doc. dr. sc. Ilija 
Brizić, mag. ing. biotech. 

 
Ad. 17. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  

 
Ad. 17.I.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Biomedicina razvojne dobi 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Biomedicina razvojne dobi na 
kolegiju „Pedijatrijska infektologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Biserke Trošelj-Vukić, dr. med. imenuje novi 
voditelj doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 

 

Ad. 17.II.  
ODLUKA  

o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju  
Ortopedija i traumatologija 

 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 
kolegiju „Izabrana poglavlja dječje ortopedije” mijenja se voditelj, te se umjesto 



dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Branka Šestana, dr. med. imenuje novi voditelj 
doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Poremećaji zgloba kuka” mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Antona Tudora, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. 
Tomislav Prpić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Hitna stanja u vaskularnoj kirurgiji” mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja izv. prof. dr. sc. Alda Ivančića, dr. med. imenuje novi voditelj 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Principi liječenja politraumatiziranih bolesnika” mijenja se voditelj, te 
se umjesto dosadašnjeg voditelja izv. prof. dr. sc. Alda Ivančića, dr. med. imenuje 
novi voditelj prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 

 
V. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Rekonstruktivna i transplantacijska kirurgija lokomotornog sustava” 
mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja izv. prof. dr. sc. Haria 
Jurdane, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med. 

 
VI. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Vertebrologija” mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
prof. dr. sc. Antona Tudora, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Tomislav 
Mađarević, dr. med. 

 
Ad. 17.III.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska 

medicina 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 
„Zaštita žena i antenatalna zaštita“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Olega Petrovića, dr. med. imenuje novi voditelj 
doc. dr. sc. Alemka Brnčić Fischer, dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 
„Kronične bolesti – okolina i nasljeđe“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc. Aleksandra Ljubotine, dr. med. imenuje novi 
voditelj doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
Ad. 17. IV.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 



I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Laru Valenčić, dr. med. polaznicu 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
„Characterisation of miRNA in CSF-derived extracellular vesicles during acute phase of 
recovery after severe traumatic brain injury” mentorice izv. prof. dr. sc. Kristine Grabušić, 
dipl. ing. biol. 

 
II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Interleukin-18 kao marker endotelne disfunkcije 

u bolesnika s ishemijskom bolesti srca operiranih metodom kirurške revaskolarizacije 
miokarda“ usvojena za akademsku 2018./2019. godinu se poništava. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 17.V.  

ODLUKA  
o usvajanju plana vanjske suradnje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Obiteljska medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na 
poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci za akademsku 2021./2022. godinu u tablici koja prileži 
ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.  
 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku             
2021./2022. godinu. 

 
Ad. 18.  I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
Ad. 18. I.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu znanstvene monografije 

pod naslovom Smrt na sjevernom Mediteranu na pragu trećeg milenija: obilježja 
mortaliteta na bakarskom i malološinjskom području autora dr. sc. Roberta Doričića  

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu znanstvene monografije 

pod naslovom Smrt na sjevernom Mediteranu na pragu trećeg milenija: obilježja 
mortaliteta na bakarskom i malološinjskom području autora dr. sc. Roberta Doričića.  

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

Ad. 18. II.  
ODLUKA  

o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu udžbenika Osnove 
kliničke radiologije urednika prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med.  

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Osnove 

kliničke radiologije urednika prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med.  
 



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

 
Ad. 19. R a z n o 

  
 Na kraju sjednice, postavila su se pitanja oko problema sa Studentskim anketama koje 
studenti ne ispunjavaju u dovoljnom postotku, a bez njih nije moguće ići u napredovanje. Za 
raspravu su se javili doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog-prof., Prodekan za kvalitetu - 
prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. koji je najavio Postupnik o provođenju anketa u novoj 
akademskoj godini, izv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med te doc. dr. sc. Dora Fučkar 
Čupić, dr. med.  
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

 
   DEKAN 

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

 
 


