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Z A P I S N I K 
 
 
VIII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane u elektroničkom obliku od 06. svibnja 2022. godine do 10. svibnja 2022. godine te u 
Predavaonici br. 2 u utorak, 10. svibnja 2022. godine u 14,00 do 15,05 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  134 člana Vijeća od ukupno 162 člana. 
Prisutno na sjednici:    88 članova Vijeća od ukupno 162 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, Mamaja Jančić, dipl. oec., 
rukovoditeljica Službe za znanost projekte i doktorske studije, 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 VII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 

travnja do 10. travnja 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  
 
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. 
 

7. 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 te 



Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika za 
akad. 2022./2023. godinu  
 

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

b) Promjena godine studija održavanja izbornog predmeta od akad. 2022./2023. godine 
 

c) Novi izborni predmet od akad. 2022./2023. godine 
 

d) Stavljanje u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 2022./2023. godinu – prilog 
na SharePoint portal 
 

8. Donošenje odluke o usvajanju izvješća s mišljenjem u postupku verifikacije uvjeta 
za obnovu naziva „Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran“  
 

9. Donošenje odluke o usvajanju Samovrednovanja u postupku unutarnje prosudbe 
sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta u 2022.  
 

10. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a 
 
10. I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za urologiju. 
 
10. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. siječnja 2022., 14.  
veljače 2022., 14. ožujka 2022., 24. ožujka 2022. i 14. travnja 2022., te suglasnosti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja od 22. ožujka 2022., 24. ožujka 2022., 05. travnja 2022. i 25. travnja 
2022., za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 

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 kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno 
(za 100% nastavne obveze). 
 

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, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
 



 d)  jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 20 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 25. ožujka 2022. te  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. travnja 2022. i 08. travnja 2022., za 
izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu.  
 

C)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 izvanredni profesor,  
znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna 
kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

D)Temeljem prijedloga pročelnika katedre i voditelja centra za pokretanje postupka  
izbora suradnika u suradničko zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

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

b) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, u Centru za 
istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

c) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
10. 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 docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Vedrana Jelenčić, mag. ing. med. bioteh.- znanstvena suradnica) 
 
10. 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 farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Gioconda Millotti, mag. pharm. – viša znanstvena suradnica) 
 
10. V. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
(pristupnica: dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol.) 
 
10. VI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Aljoša Hočevar, dr. med. i Fitim Murati, dr. med.) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni 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 zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske županije, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
(pristupnik: Ivan Zmijanović, dr. med.) 
 

c) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici/ice: Nika Brajenić, dr. med., Iva Vrsaljko, dr. med. i Jurica Jambrović, dr. med.) 
 

d) pet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici/ice: Jan Maroević, dr. med., Ivan Ševeljević, dr. med., Ivan Vuksan, dr. med., 
Anamarija Predrijevac Tomljanović, dr. med. i Katarina Božić, dr. med.) 
 
10. VII. 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) dr. sc. Antun Ferenčić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Tamara Sinožić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

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

a) izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za zdravstvenu 
ekologiju, za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 



10. IX. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med. nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za internu medicinu, za izbor u znanstveno 
zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
11. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
11.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Davorka Repac Antić, dr. med.: „Uloga nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim 

enterokokima” 
 
b) Marko Kosić, mag. physioth.: „Procjena učinkovitosti fizioterapijskih postupaka kod 

bolesnika s lumbalnim bolnim sindromom” 
 

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

 
11.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Borjan Josifovski, dr. med.: „Artroskopija ručnog zgloba tijekom kirurškog liječenja 

prijeloma distalnog radijusa poboljšava klinički ishod: randomizirani kontrolirani pokus” 
 
b) Anuška Budisavljević, dr. med.: „Utjecaj dijagnoze raka dojke na psihološku otpornost, 

negativne emocije i percepciju zdravlja” 
 
c) Kristina Klarić, dr. med.: „Evaluacija kontrastne digitalne mamografije i razvoj bodovnika 

prema BI-RADS klasifikaciji” 
 
11.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Alena Tatarević, mag. pharm.: „Procjena utjecaja ljekarničke skrbi na kvalitetu života 

kod stanja vezanih uz primjenu psihofarmaka i evaluacija intervencije” 
 
11.IV.  Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Magdalena Medved, mag. biol. exp.: „Modulacija imunog odgovora posredovana 

imunoevazinima mišjeg citomegalovirusa MATp1 i m04/gp34” 
 
b) Vanna Imširović, mag. biochem.: „Elucidation of molecular and functional properties of 

master regulators of NK cell activation” 



c) Sanja Mikašinović, mag. biotech. in med.: „Immunological mechanisms of lowering 
blood glucose concentration in viral infection and its impact on viral control” 
 

d) Dora Gašparini, dr. med.: „The impact of diabetes mellitus type 2 and its therapy on 
lymphocyte function“ 
 

e) Vedrana Krušić Alić, mag. biotech. in med.: “Separation and properties of exosomes 
from cerebrospinal fluid of patients with traumatic brain injury” 
 

f) David Harmicar, dr. med.: “Procjena učinkovitosti regionalnih blokova u ortognatskoj 
kirurgiji” 
 

g) Mari Rončević Filipović, dr. med.: “Fenotipska i funkcionalna analiza SARS-COV-2-
specifičnih CD8+ limfocita T u post-COVID-19 sindromu” 
 

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

i) Lidija Šimić, mag. sanit. ing.: “Antitumorski i kemosenzitizirajući učinak oleanolične 
kiseline i rutina na stanice raka debelog crijeva” 

 
11.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Josip Aničić, dr. med. : „Prognostičko značenje pedobrahijalnog indeksa u bolesnika s 

akutnim infarktom miokarda liječenih perkutanom koronarnom intervencijom” 
 
11.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Kata Ivanišević, mag. med. techn.: „Implementacija skale za procjenu profesionalnih 

kompetencija medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj” 
 
11.VII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna 
medicina 
 
a) Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent.: „Korozija nikal-titanijskih slitina tijekom ortodontske 

terapije: utjecaj intraoralnog okoliša na dentalni biofilm i ortodontsku biomehaniku“ 
 

b) Ema Saltović, dr. med. dent.: „Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim 
očitovanjima upalnih bolesti crijeva” 

 
11.VIII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 
 



a) Kaća Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm.: „Učinak plinovitog ozona na višestruko 
otporne mikroorganizme u bolničkoj sredini“ 
 

11.IX. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Valentino Pavišić, dr. med.: „Uloga malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu 

citomegalovirusa” 
 

b) Leon Kunišek, dr. med.: „Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica” 
 

c) Tin Nadarević, dr. med.: „Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici 
hepatocelularnog karcinoma” 

 
11.X. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  

 
a) Toni Buterin, mag. sanit. ing.: „Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog 

onečišćenja od 1960. do 2008. godine na području Labinštine s primjenom bioetičkih 
standarda“ 
 

b) Aristea Pavešić Radonja, dr. med.: „Expression of Aggregation-Prone Proteins in the 
Blood of Patients with Schizophrenia and Major Depressive Disorder” 

 
11.XI. Donošenje odluke o promjeni komentora na okvirnoj temi istraživanja na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 

 
a) Marijan Peharec, mag. physioth. 
 

11.XII. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 

a) Luka Vranić, dr. med.  
 
11.XIII. Donošenje odluke o izmjeni obveznih aktivnosti programa poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija 
 
11.XIV. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 

a) Predavanje prof. dr. sc. Jan Hazelzet „The Role of Health Outcomes Measurement 
(PROMS; PREMS) in Person-centred Care (Patient/Informal Caregiver, and 
Professional)“ 

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

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

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

a) Eugen Javor, mag. pharm.  



12.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 
 

b) Leo Fischer, dr. med.  
 
13. R a z n o   
 

 
Ad. 1.  
 Utvrđuje se da je zapisnik VII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 
travnja do 10. travnja 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 na prvoj sjednici uživo, od početka pandemije Covid-19.  
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o događanjima i aktivnostima na 
Fakultetu: 

 uspješno je završen posjet Stručnog povjerenstva za reakreditaciju te se Dekan 
zahvalio svim nastavnicima i suradnicima, studentima i stručnim službama koji su 
sudjelovali u pripremi i realizaciji Samoanalize. Sada se čeka izvješće Povjerenstva i 
mišljenje AZVO-a. Fakultet je pohvaljen za izradu Samoanalize i organizaciju posjeta 
Stručnog povjerenstva, 

 slijedi nam unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete koju provodi Sveučilišni 
centar za osiguravanje kvalitete. Predviđen posjet Stručnog povjerenstva je 09. lipnja 
2022. godine, 

 05. svibnja 2022. godine profesor Claudio Cuello, počasni predstojnik Zavoda za 
temeljnu i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta na McGill University, Montreal, 
Kanada, održao je pozvano predavanje pod nazivom „Pharmacological and 
neurochemical evidence for a novel NGF metabolic pathway in health and disease” 

 profesor Koen Venema, University Maastricht – campus Venlo, u petak, 6. svibnja 
2022. godine održao je pozvano predavanje pod nazivom “Studying the role of the gut 
microbiota in health and disease using sophisticated in vitro models of the 
gastrointestinal tract”, 

 od 02. do 13. svibnja 2022. godine održana je II. javna prezentacija doktoranada 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. S rezultatima svoga 
rada na II. javnoj prezentaciji upoznali su nas doktorandi prve generacije Doktorske 
škole upisani u akademskoj 2019./2020. godini, 

 u tijeku su pripreme za početak izrade programa cjeloživotnog obrazovanja Moderna i 
praktična medicinska edukacija, odnosno provođenje sveobuhvatnog istraživanja na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci u sklopu Centra za unaprjeđenje nastavničkih 
kompetencija i komunikacijskih vještina o trenutnom stanju strukture i kvalitete 
provođenja nastavnog procesa te nastavničkih kompetencija medicinskih edukatora. 
Tijekom svibnja i lipnja održati će se anketiranje i razgovori sa studentima te obilazak 
desetak katedri, 

 uskoro će se donijeti Pravilnik o nagrađivanju nastavnika koji će biti dostavljen svim 
nastavnicima na mail, 



 na novoj web stranici Fakulteta biti će uskoro objavljeni svi obrasci pod Obrasci i 
formulari, 

 na INP aplikaciji uvesti će se GPS lokacija, evidencija nastave i upisivanje 
demonstratora svake Katedre kako bi se olakšalo angažiranje istih. 
 

 Dekan se osvrnuo na problem vanjske suradnje, te je još jednom napomenuo, da je 
potrebno prijaviti vanjske suradnike na način da ih se angažira kao naslovne nastavnike, s tim 
da se obrati pažnja na stvarnu potrebu angažiranja istih. Odluka o vanjskoj suradnji će se 
usvajati u rujnu 2022. godine za iduću akademsku godinu i neće više biti moguća nadopuna 
vanjske suradnje kao do sada. 
 
Doktorat znanosti obranila je: 
 

 29. travnja 2022. godine - dr. sc. Tina Ružić, mag. biotech. inmed. sa temom 
“Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa”, pod  
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Berislava Lisnića, dipl. ing. bioteh. 

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

 26. travnja 2022. prof. dr. sc. Srećko Valić, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovi profesori u trajnom zvanju, 

 26. travnja 2022. izv. prof. dr. sc. Luka Traven, dipl. ing. biol. – znanstveni savjetnik 
izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, 

 5. svibnja 2022. godine obilježen je Dan Filozofskog fakulteta Rijeka, 

 „EduDoc SVKRI” novo virtualno mjesto za studente doktorskih studija 
 06. svibnja 2022. godine održana 9. sjednica Rektorskoga zbora u akademskoj godini 

2021./2022., 
 Sveučilištu u Rijeci odobreno preko 11 milijuna kuna za nove Erasmus mobilnosti u 

2022. godini, kao i novi KA131 projekt 2022 1 HR01 KA131 HED 000051706 u iznosu 
1.496.732,00 EUR kojim će se financirati projektne aktivnosti, 

 dodijeljene su slijedeće nagrade: 
- Nagrađeni za nastavnu izvrsnost s Medicinskog fakulteta nagrađena je izv. 

prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
- Rektorova nagrada za izvrsnost u 2021./2022. akad. god - među 

nagrađenima je studentica 6. godine studija Medicina Ivona Badovinac 
- Dobitnici Rektorovih nagrada 2022. godini - Luka Delak 6. godina Medicine 

kao dobitnik nagrade za studentski aktivizam te Željka Poslon kao dobitnica 
nagrade za studentski rad u kategoriji biotehničke znanosti te biomedicina i 
zdravstvo, 

 02. svibnja 2022. godine otvoren je jubilarni 20. Festival znanosti, 
 Sveučilište u Rijeci na Times Higher Education Impact Rankings ljestvici, u sklopu 

Times Higher Education Impact Innovation Summit ima 72.3 od 100 bodova te se 
pozicioniralo između 301 i 400 mjesta od ukupno 1409 svjetskih Sveučilišta, 

 Dekan je prikazao grafikone SEAP strategije MedRi koji su sastavni dio ovoga 
zapisnika. 

 
Od ostalih događanja Dekan je napomenuo: 

 da je na Sveučilištu u Rijeci organiziran prijem za prof. dr. sc. Jasnu Križ, počasnu 
profesoricu (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci. Prof. dr. sc. Jasna Križ trenutačno 



radi na Université Laval Quebec u Kanadi, a priznanje joj je dodijeljeno odlukom Senata 
iz listopada 2021. godine, 

 Medicinski fakultet u Rijeci, Medika i Ljekarne Jadran potpisali su ugovor o poslovnoj, 
stručnoj i nastavnoj suradnji, 

 dana 05. i 06. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Mostaru, održan je 
Studentski simpozij sanitarnog inženjerstva pod nazivom SanMo 2022, 

 Udruga CroMSIC proslavila je 30-ti rođendan, 
 u Guvernerovoj palači otvoren je 8. Hrvatski neurološki kongres, 
 dana 13. i 14. svibnja 2022. godine na Zavodu za anatomiju održavati će se tečaj 

Surgical Approaches in Orthopedics and Traumatology with Cadaveric Lab, 

 12. i 13. svibnja 2022. godine na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini održati će se 24. riječki dani bioetike, 

 od 13. – 20. svibnja 2022. godine na Sveučilištu u Rijeci održati će se Dies Academicus, 
 29. svibnja 2022. godine održati će se biciklijada Rent-a-bikeRI u Fužinama, 
 prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. postala je novi delegat Hrvatskog 

Mikrobiološkog društva u sklopu Federation of European Microbilogical Societies. 
 
 I za kraj, Dekan je napomenuo da je za rad u drugim institucijama potrebno ispuniti 
suglasnost za rad kod drugog poslodavca koji se nalazi na web stranici Fakulteta. 
 
Ad. 3.   I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  
 

 Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.  
 
 Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog 
vijeća da je kreiran novi obrazac Izvješća o radu za vanjske nastavnike i suradnike koji se 
ispunjava na način da se upisuju stvarni kontakt sati odrađeni sa studentima, a zatim se ti sati 
preračunavaju po kolektivnom ugovoru te sukladno njemu isplaćuju.  
 Dekan je još napomenuo da je izvješća potrebno predati do 10-tog u mjesecu jer se 
sve nakon tog datuma izvješće neće uvažiti.  
 

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da je u tijeku završetak izrade diplomskih radova. Do 01. lipnja 2022. godine potrebno je unijeti 
podatke u ISVU o mentorima i naslovima radova, a obrazac povjerenstva sa svim potpisima 
treba predati do 01. srpnja 2022. godine. 
 Prodekanica je napomenula da se promjene studijskog programa prijavljuje Sveučilištu 
svake dvije godine, ali mirovanje predmeta i promjene voditeljstva predmeta je na razini 
sastavnice te je rok za sve prijave promjena do 30. svibnja 2022. godine. Svi obrasci vezani 
za promjene nalaziti će se na web stranici Fakulteta. 
 

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

 Dekan je u ime Prodekanice, prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., prezentirao 
novosti iz znanstvenoistraživačke djelatnosti. 
 



Od Sveučilišnih projektnih linija, novosti su: 
 Projekti iskusnih znanstvenika: Izvještavanje o provedbi projekata uključujući i 

financijski izvještaj o utrošku prve tri uplaćene rate produljeno do 16. svibnja 2022. 
godine 

 Projekti mladih znanstvenika i umjetnika 2020: izvještavanje o provedbi projekta bilo 
otvoreno do 6. svibnja 2022. (eventualna neutrošena sredstva trebat će namijeniti i 
utrošiti do 30. rujna 2022. godine) 

 Projekti mladih znanstvenika 2022 : prijave na natječaj zaključene su 25.travnja 2022. 
godine te je u tijeku administrativna provjera. 

 
 Hrvatska zaklada za znanost najavila je za lipanj 2022. godine raspisivanje natječaja 
za istraživačke projekte, koji će se moći prijavljivati na uobičajen način, ali također i u sklopu 
Weave programa u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i/ili Švicarske. 
 U najavi je veliki broj natječaja čiji se popis nalazi na web stranicama Fakulteta pod 
Projektni natječaji. 
 
 Agencija za mobilnost i programe EU najavila je mogućnost da se za boravke studenata 
i znanstvenika iz Ukrajine na raspolaganje stave određena sredstva iz CEEPUS fonda. 
 Objavljen je javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za 
popularizaciju znanosti u 2022. godini, poziv ne nalazi na linku: 
https://mzo.gov.hr/istaknuteteme/natjecaji196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-
znanstvenim-casopisima-icasopisima-zapopularizaciju-znanosti-u-2022-godini/4878), rok za 
prijavu je 23. svibnja 2022. godine. 
  
 Nacionalni fond za istraživanje razvoj i inovacije u Mađarskoj je objavio Poziv za 
korištenje nacionalne i međunarodne istraživačke infrastrukture koji je namijenjen pružanju 
podrške istraživačima u pristupu mogućnostima istraživanja i mjerenja koje pružaju 
istraživačke infrastrukture u sljedećim potprogramima: 

 Potprogram „Potpora iskorištavanju mogućnosti istraživanja i mjerenja od strane 
domaćih istraživača 

 Potprogram „Podrška iskorištavanju značajne domaće istraživačke infrastrukture od 
strane međunarodnih istraživača čime se olakšava njihova integracija u međunarodni 
krvotok i protok znanja. 

Budžet po projektu iznosi od 0,5 do 2 milijuna mađarskih forinti (od 10 tisuća do 40 tisuća 
kuna), a maksimalno trajanje projekata je 24 mjeseca. Rok za prijavu je 31. kolovoza 2022. 
godine. 
 
 Objavljen je natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i 
Savezne Republike Njemačke 2023.-2024., kojim se potiče intenziviranje suradnje uz 
istovremeni naglasak na poticanje mobilnosti između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača 
koji rade zajedno na znanstvenoistraživačkim projektima. Prihvatljivi prijavitelji (s hrvatske 
strane) su nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno nastavno zvanje najmanje 
docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), 
stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. 
Maksimalno trajanje projekata je dvije godine, a rok za prijavu je 30. lipnja 2022. godine. Više 
informacija je dostupno na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
 Savez Alpe-Jadran raspisao je godišnji javni Poziv za sufinanciranje: 



 Pripremnih troškova projekata koji će biti financirani iz EU programa, kao što su 
Erasmus+, Obzor Europa, Kreativna Europa, Program Građani, jednakost, prava i 
vrijednosti (CERV) i dr., a maksimalni iznos sredstava iznosi 5.000 eura po projektu; 

 Zajedničkih projekata koji su u općem interesu članica Saveza, a maksimalni iznos koji 
će biti sufinanciran iznosi 20% ukupnih projektnih troškova ili maksimalnih 4.000 eura 
po projektu; 

 Provedbe projekata koji su financirani iz EU programa, gdje najviši iznos sredstava koji 
može biti dodijeljen po projektu iznosi 5.000 eura. 

 
 Pripremni troškovi i sufinanciranje EU projekata u provedbi mogu se zatražiti za 
projekte na kojima je institucija u ulozi prijavitelja ili partnera. Projekti koje financira Savez Alpe-
Jadran moraju uključivati najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje. Rok za 
prijavu projekata je 31. svibnja 2022. godine. 
 
 U sklopu Doktorske škole održana je II. javna prezentacija rezultata istraživanja od 02. 
svibnja 2022. - 13. svibnja 2022. godine za generaciju doktoranada 2019./2020. – 40 
doktoranada. 
 
 Od 13. – 14. lipnja 2022. godine održati će se DIOSI trening za istraživače u ranoj fazi 
karijere: Inovacije i stvaranje vrijednosti u znanosti u STEP RI znanstveno-tehnologijski park 
Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, dvorana 107. Prijave su otvorene do 27. svibnja 
2022. godine putem obrasca koji se nalazi na Prijava na DIOSI trening: Inovacije i stvaranje 
vrijednosti u znanosti (office.com). 
 
 I jedna najava za kraj, od 19.do 20. svibnja 2022. godine održati će se Kongres 
doktoranada „Science and us“ na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
 

 Prodekanica za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika – izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. 

 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., najavila je 
održavanje Dana karijera za studente sanitarnog inženjerstva koji će se održati u predavaonici 
broj 2, dana 19. svibnja 2022. godine od 14 do 16 sati. Studentima će se obratiti predstavnici 
Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, predstavnik 
sanitarne inspekcije, komunalnih ustanova i ostalih ustanova koje zapošljavaju 
prvostupnike/magistre sanitarnog inženjerstva. Danu karijera možete prisustvovati i online 
putem internetske platforme MS Teams. 
 
Ad. 4.   S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 
 Predsjednik Studentskog zbora Tin Vučković izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da je Udruga FOSS, kroz projekt Teddy Bear Hospital, održala radionicu za preko 300 djece. 
 Održan je studentski kongres neuroznanost - NEURI, u periodu od 22. do 24.travnja 
2022. godine. 27. svibnja 2022. godine održati će se Bal medicinara. Prodano je preko 700 
ulaznica, a najavljen je dolazak čak 40 alumnija.  
 Udruga CroMSIC održala je nacionalnu skupštinu te su organizirali prvi alumni 
povodom 30 godina postojanja. Nadalje, održana su natjecanja iz plivanja i tenisa, a članovi 
SOSS-a osvojili su dvije zlatne, jednu srebrnu i tri brončane medalje. 
 



Ad. 5.  
ODLUKA  

o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje 
 

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 

 
I. Usvaja se izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom 

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

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

ODLUKA  
o izmjenama u nastavnim planovima 

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

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 

b) Promjena godine studija održavanja izbornog predmeta od akad. 2022./2023. 
godine 

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Anatomy  prof.dr.sc. 
Romana Jerković 

doc.dr.sc. Tanja 
Ćelić 

Medicina na 
engleskom 

jeziku 

1. OBV 

Bioetika prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

doc.dr.sc. Igor 
Eterović 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

1. OBV 

Etika 
zdravstvene 
skrbi 

prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

doc.dr.sc. Igor 
Eterović 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Medicinsko 

laboratorijska 
dijagnostika 

1.  OBV 



Voditelj 
predmeta 

Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Godina 
studija 

IZMJENA 

ECTS 

izv.prof.dr.sc. 
Ivana Gobin 

Oportunistički 
patogeni u 
ustanovama 
zdravstvene skrbi 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Sanitarno 
inženjerstvo 

2. 3. 1,5 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 

c) Novi izborni predmet od akad. 2022./2023. godine 

Voditelj 
predmeta 

Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

prof.dr.sc. Lidija 
Bilić-Zulle 

Uvod u e-učenje Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Medicinsko 

laboratorijska 
dijagnostika 

1. P0/V0/S25 1,5 

 
d) Stavljanje u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 2022./2023. godinu 

Naziv predmeta  Voditelj Studij Studijska 
godina  

Status kolegija 

Anatomska podloga 
lezije spinalnih i 
kranijalnih živaca 
 
Anatomical Base of 
Lesions of Spinal and 
Cranial Nerves 

Prof.dr.sc. 
Snježana Bajek 

Medicina 
 
 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

1. IZB 

Anatomska sekcija 
topografskih regija ruke 
i noge 
Anatomical dissection 
of the topographic 
regions of the upper and 
the lower limb 

Prof.dr.sc. Olga 
Cvijanović Peloza  

Medicina 
 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

1. IZB 

Psihologija gluhoće 
 
Psychology of Deafness 

prof. dr. sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

1. IZB 

Bioetika i kultura 
dijaloga u medicini 
 
Bioethics and the 
Culture of Dialogue in 
Medicine 

prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

2. IZB 



Stanja svijesti  
 
Levels of 
Consciousness 

prof. dr. sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

2. IZB 

Droge i mozak 
 
Drugs and the Brain 

prof. dr. sc. Amir 
Muzur 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

3. IZB 

Kako komunicirati s 
gluhim pacijentima 
 
How to Communicate 
with the Deaf 

izv. prof. dr. sc 
Gordana Pelčić 

Medicina 
 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

3. IZB 

O zdravlju drugačije 
 
On Health Differently 

prof.dr.sc. Nada 
Gosić 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom jeziku 

4.  IZB 

Zdravstvena i socijalna 
politika 

prof. dr. sc. Nada 
Gosić 

Diplomski 
sveučilišni studij 

Sanitarno 
inženjerstvo 

1. IZB 

Bioetika i kultura 
dijaloga u medicini 

prof. dr. sc. Nada 
Gosić 

Diplomski 
sveučilišni studij 

Sanitarno 
inženjerstvo 

1.  IZB 

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 8.  

ODLUKA  
o usvajanju izvješća s mišljenjem u postupku verifikacije uvjeta za obnovu naziva 

„Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran“ 
 

I. Ovom odlukom usvaja se izvješće s mišljenjem koje je donijelo povjerenstvo za 
znanstveno - nastavni rad u postupku verifikacije uvjeta za obnovu naziva „Klinika 
za ortopediju i traumatologiju Lovran“ u sastavu: 

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

II. Izvješće s mišljenjem iz točke I. čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja. 
 

Ad. 9.  
ODLUKA  

o usvajanju Samovrednovanja u postupku  
unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete  
Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta u 2022. 

 



I. Ovom Odlukom usvaja se dokument Samovrednovanje Sveučilišta u Rijeci, 
Medicinskog fakulteta sačinjena u postupku unutarnje prosudbe sustava 
osiguravanja kvalitete u 2022. 
 

II. Dokument Samovrednovanje u postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta u 2022. čini sastavni dio ove 
Odluke. 
 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 10. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 10. I.  

ODLUKA  
o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 

        
I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce):  

 
a) Katedre za urologiju.  

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

stranicama Fakulteta, s danom 16. svibnja 2022.  
 

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.  
 

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno 
razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni 
dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve 
navedeno i na CD-u ili USB stick-u kao word doc). 
 

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

 
Ad. 10. II.  

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 nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 



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

 
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 kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno 
(za 100% nastavne obveze). 
  

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Marko Zelić, dr. med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Mladen 
Stanec, dr. med. 

 
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, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Gordana Rubeša, dr. med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. 
Dražen Begić, dr. med. 

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

mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 20 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Amir Muzur, dr. med., doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. i doc. dr. sc. Mario 
Šekerija, dr. med. 

 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Vanja Pupovac, prof. filozofije i inform., doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
i prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. i prof. 
dr. sc. Ivan Mihaljević, dr. med. 

 



 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. 
i izv. prof. dr. sc. Girotto Neva, dr. med. 

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

g) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Stipan Jonjić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. biotehn. i doc. dr. 
sc. Ilija Brizić, dipl. ing. mol. bioteh.  

h) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna 
kemija, 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: prof. dr. 
sc. Srećko Valić, prof. dr. sc. Gordana Žauhar i izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić. 
 

i) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Ana Bosak Veršić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Zenon 
Pogorelić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Nado Bukvić, dr. med. 
 

j) devet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Goran Hauser, dr. med. 
 

k) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, u Centru za 
istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Igor Barković, dr. med.,  nasl. doc. dr. sc. Ivana Žitinić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Alen 
Protić, dr. med.   
 

l) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Ana Bosak Veršić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Nado 
Bukvić, dr. med. 
 
Ad. 10. III.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno  

 
Dr. sc. VEDRANA JELENČIĆ, mag. ing. med. bioteh., 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 citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

Odluka se primjenjuje od 16. svibnja 2022. 
 

Ad. 10. IV.  
ODLUKA  

o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
 

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

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
 
 



Ad. 10. V.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje  
 

Dr. sc. JELENA RAJIČ BUMBER, dipl. ing. biol., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine.  
 

Odluka se primjenjuje od 16. svibnja 2022.  
 

Ad. 10. VI.  
ODLUKA  

o izboru suradnika u suradničko zvanje 
a) 

ALJOŠA HOČEVAR, dr. med. i FITIM MURATI, dr. med. izabiru se za suradnika u 
suradničkom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
b) 

IVAN ZMIJANOVIĆ, dr. med. izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
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 zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Šibensko-kninske 
županije, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

c) 
NIKA BRAJENIĆ, dr. med., IVA VRSALJKO, dr. med. i JURICA JAMBROVIĆ, dr. 

med. izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.  

 
d) 

JAN MAROEVIĆ, dr. med., IVAN ŠEVELJEVIĆ, dr. med., IVAN VUKSAN, dr. med., 
ANAMARIJA PREDRIJEVAC TOMLJANOVIĆ, dr. med. i KATARINA BOŽIĆ, dr. med. 
izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 



intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.  

 
Ad. 10. VII.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju izvješća s mišljenjem  

Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje,  
po osobnom zahtjevu 

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

Antuna Ferenčića, 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 prijevremeni izbor dr. sc. Antuna 
Ferenčića, 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. 
Tamare Sinožić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Tamare Sinožić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
c) 

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



Ad. 10. VIII.  
ODLUKA  

o imenovanju stručnog povjerenstva za  
prijevremeni izbor u znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu 

 
a) izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. nastavnica u znanstveno- 

nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za zdravstvenu 
ekologiju, za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med., 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić. 
 
Ad. 10. IX.  

ODLUKA  
o imenovanju stručnog povjerenstva  

za izbor u znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu 
   

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

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. 
med., prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić dr. med. i izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec-Kanižaj, 
dr. med. 

 
Ad. 11. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 11. I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata  

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Davorka Repac Antić, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 

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

naslovom: „Uloga nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim enterokokima” 
pristupnice Davorke Repac Antić, dr. med. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 

2. prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med. 

3. izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 
 



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

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

 
b) 

I. Utvrđuje se da Marko Kosić, mag. physioth., 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: „Procjena učinkovitosti fizioterapijskih postupaka kod bolesnika s 
lumbalnim bolnim sindromom” pristupnika Marka Kosića, mag. physioth. u sastavu: 

 

1. izv.prof.dr.sc. Juraj Arbanas, dr. med.  

2. izv. prof. dr. sc. Mario Kasović, prof. 

3. prof. dr. sc. Veljko Šantić, 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”. 

 
c) 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 007-06/22-02/179, 
UBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 12. travnja 2022. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 



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

3. izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, prof. psih.“ 
 
Ad. 11. II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata  

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Borjan Josifovski, 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: „Artroskopija ručnog zgloba tijekom kirurškog liječenja prijeloma 
distalnog radijusa poboljšava klinički ishod: randomizirani kontrolirani pokus” 
pristupnika Borjana Josifovskog, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Saša Janković, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih.-prof. 

 
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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Anuška Budisavljević, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 



II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Utjecaj dijagnoze raka dojke na psihološku otpornost, negativne 
emocije i percepciju zdravlja” pristupnice Anuške Budisavljević, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psih.-prof. 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, dipl. psih.-prof. 
3. izv. prof. dr. sc. Ingrid Belac Lovasić, 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”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da Kristina Klarić, dr. med., studentica Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Evaluacija kontrastne digitalne mamografije i razvoj bodovnika prema 
BI-RADS klasifikaciji” pristupnice Kristine Klarić, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Manuela Avirović, dr. med.  
2. izv. prof. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fiz. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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



rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  
 

Ad. 11. III. 
ODLUKA  

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

 
I. Utvrđuje se da Alena Tatarević, mag. pharm., studentica Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Procjena utjecaja ljekarničke skrbi na kvalitetu života kod stanja vezanih 
uz primjenu psihofarmaka i evaluacija intervencije” pristupnice Alene Tatarević, 
mag. pharm. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
Ad. 11. 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 „Modulacija imunog 
odgovora posredovana imunoevazinima mišjeg citomegalovirusa MATp1 i 
m04/gp34” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Magdalene Medved, mag. biol. exp. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanda Jurnić Lisnić, dipl. ing. bioteh, a za 
komentora prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med.  



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

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

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Elucidation of molecular and 
functional properties of master regulators of NK cell activation” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Vanne Imširović, 
mag. biochem. 
 

II. Za mentora se imenuje dr. sc. Vedrana Jelenčić, mag. ing. mol. bioteh. 
 

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

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Immunological mechanisms 
of lowering blood glucose concentration in viral infection and its impact on viral 
control” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Sanje Mikašinović, mag. biotech. in med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojan Polić, 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. 

 
d) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „The impact of diabetes 
mellitus type 2 and its therapy on lymphocyte function” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Dore Gašparini, 
dr. med. 



 
II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol., a za 

komentora doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, 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. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
e) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Separation and properties 
of exosomes from cerebrospinal fluid of patients with traumatic brain injury” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Vedrane Krušić Alić, mag. biotech. in. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić, dipl. ing. biol., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica, dipl. ing. preh. teh. 
 

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 glas protiv. 

 
f) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena učinkovitosti 
regionalnih blokova u ortognatskoj kirurgiji” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Davida Harmicara, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med., a za komentora prof. 
dr. sc. Željko Župan, 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. 

 
g) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Fenotipska i funkcionalna 
analiza SARS-COV-2-specifičnih CD8+ limfocita T u post-COVID-19 sindromu” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Mari 
Rončević Filipović, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Felix M. Wensveen, dipl. ing. biol. 
 

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

 
f) 

I. Prihvaća se tema 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. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Daniela Malnar, 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. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 
g) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Antitumorski i 
kemosenzitizirajući učinak oleanolične kiseline i rutina na stanice raka debelog 
crijeva” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Lidije Šimić, mag. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing., a za komentora 
prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem.  



 
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. 11. 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 „Prognostičko značenje 
pedobrahijalnog indeksa u bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih 
perkutanom koronarnom intervencijom” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina, Josipa Aničića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alen Ružić, 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. 

 
Ad. 11. VI.  

ODLUKE  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Implementacija skale za 
procjenu profesionalnih kompetencija medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo, 
Kate Ivanišević, mag. med. techn. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., a za komentora 
doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh. 
 

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. 11. VII. 

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 

 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Korozija nikal-titanijskih 
slitina tijekom ortodontske terapije: utjecaj intraoralnog okoliša na dentalni biofilm i 
ortodontsku biomehaniku” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Dentalna medicina, Tihane Zibar Belašić, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., a za komentora 
izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car. 
 

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

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Biomarkeri u slini i kvaliteta 
života u bolesnika s oralnim očitovanjima upalnih bolesti crijeva” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina, Eme 
Saltović, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Brankica Mijanduršić-Sinčić, dr. med., a za 
komentora prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek, dr. med. dent. 
 

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

 



Ad. 11. VIII. 
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 „Učinak plinovitog ozona na 
višestruko otporne mikroorganizme u bolničkoj sredini” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo, Kaće Piletić, dipl. sanit. ing., univ. mag. pharm. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., a za komentora 
doc. dr. sc. Martina Oder, 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. 11. IX.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina  
 

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

malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu citomegalovirusa“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Valentina 
Pavišića, dr. med.: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, 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.  

 



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

kalpaina u smrti srčanih stanica“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Leona Kunišeka, dr. med.: 
 

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. 

 
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: 
„Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma“ 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Tina 
Nadarevića, dr. med.: 

 
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. 

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

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

 
Ad. 11. X.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorske disertacije studenata  

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija  
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  

 
a) 



I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: 
„Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog onečišćenja od 1960. do 2008. 
godine na području Labinštine s primjenom bioetičkih standarda“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo, Tonija Buterina, mag. sanit. ing.: 

 
1. doc. dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, 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.  

 
b) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: 
„Expression of Aggregation-Prone Proteins in the Blood of Patients with 
Schizophrenia and Major Depressive Disorder“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Aristee 
Pavešić Radonja, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Dušica Vujaklija, dipl. ing. 
3. doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med. 

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

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

 
Ad. 11. XI.  

ODLUKA  
o promjeni komentora na okvirnoj temi istraživanja na Poslijediplomskom 

sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina 
 



I. Temeljem osobnog zahtjeva prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med. prestaje biti 
komentor studentu Marijanu Peharcu, mag. physioth na okvirnoj temi istraživanja pod 
naslovom „Utjecaj suhe punkcije, perkutane električne živčane stimulacije i radijalnog 
udarnog vala na liječenje miofascijalnog sindroma mišića trapezius descendens”, u sklopu 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina u okviru Doktorske škole 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med. 
zadržava ulogu mentora. 

 
Ad. 11. XII.  

ODLUKA  
o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Klinička medicina 
 

I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Luku Vranića, dr. med. polaznika 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
„Značaj tvrdoće jetre i slezene pri postavljanju dijagnoze portalne hipertenzije i 
varikoziteta jednjaka kod ljudi s kroničnom bolesti jetre” mentora prof. dr. sc. Davora 
Štimca, dr. med. 

 
II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Utjecaj bifidobakterija na kontrolu simptoma u 

bolesnika s sindromom iritabilnog kolona“ usvojena za akademsku godinu 2019./2020. 
godinu se poništava. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 11. XIII.  

ODLUKA  
o izmjeni obveznih aktivnosti programa  

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 
 
I. Ovom odlukom dopunjuje se Odluka Fakultetskog vijeća od 8. svibnja 2018. (KLASA: 003-

06/18-02/190; URBROJ: 2170-24-01-18-1/MJ) kojom određuje se sadržaj obveznih 
aktivnosti programa poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“ i „ 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ na sljedeći način: 
 
Studenti upisani u poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije „Biomedicina“ i 
„Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ u akademskoj godini 2012./2013. i kasnijima, a koji 
u  postupak ocjene nisu predali temu doktorske disertacije, u obvezi su publicirati najmanje 
1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata u časopisu indeksiranom u bazama 
WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SRJ za područje 
istraživanja prema temi doktorskog rada ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena 
rada iz teme doktorata 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. 
 

II. Studenti upisani u poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije „Biomedicina“ i 
„Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ u akademskim godinama ranijima od 2012./2013. te 
studenti upisani u treću razlikovnu godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog ) 
studija „Biomedicina“, a koji su u postupak ocjene predali temu doktorske disertacije 



obvezni su publicirati znanstveni rad prema uvjetima koji su bili na snazi u vrijeme kada 
su upisani na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije „Biomedicina“ i 
„Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ ili publicirati znanstveni rad prema uvjetima 
navedenim u točki I. ove Odluke.  
 

III. Studenti iz točke II. ove Odluke, a koji do donošenja ove Odluke, nisu u postupak ocjene 
predali temu doktorske disertacije u obvezi su publicirati znanstveni rad prema uvjetima 
navedenim u točki I. ove Odluke odnosno najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad 
iz teme doktorata u časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju 
Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SRJ za područje istraživanja prema temi doktorskog 
rada ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata 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. 
 

IV. Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja i vrijedi do opoziva. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 11. XIV.  

ODLUKA 
 o priznavanju pozvanih predavanja 

 
I. Predavanje prof. dr. sc. Jana Hazelzeta „The Role of Health Outcomes Measurement 

(PROMS; PREMS) in Person-centred Care (Patient/Informal Caregiver, and 
Professional)“ u okviru simpozija "Health for all?! Value based health care in Europe" 
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.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 12. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i 

 
Ad. 12. I.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora Eugenu Javoru, mag. pharm. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 
 
 
 
 



Ad. 12. II.  
ODLUKA  

o promjeni mentora na Doktorskom studiju  
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
I. Odobrava se promjena mentora Leu Fischeru, dr. med. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med. 

 
 

Ad. 13. R a z n o 
 

 Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću: 
 

ODLUKU 
o članovima Izbornog povjerenstva za izbor studenata u Studentski zbor Medicinskog 

fakulteta u Rijeci iz redova nastavnog osoblja 
 

I. Ovom Odlukom u Izborno povjerenstvo za izbor studentskih predstavnika u Studentski 
zbor Medicinskog fakulteta u Rijeci (dalje u tekstu: Povjerenstvo) iz redova nastavnika 
Medicinskog fakulteta u Rijeci imenuju se: 

 
 doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. – članica Povjerenstva 
 doc. dr. sc. Vanja Licul, dr. med. – član Povjerenstva 
 prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. – zamjenica člana Povjerenstva 
 izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. – zamjenica člana 

Povjerenstva 
 

II. Odluka stupa na prvog dana nakon dana donošenja. 
 
 Na kraju sjednice, održala se rasprava o problemu sa Studentskim anketama koje 
studenti ne ispunjavaju u dovoljnom postotku, a bez njih nije moguće ići u napredovanje. Za 
raspravu su se javili prof. dr.sc. Damir Miletić, dr.med., Prodekan za kvalitetu - prof. dr. sc. 
Goran Palčevski, dr. med., Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc Ivana Marić, dr. med., Dekan 
– prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije, te 
prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med.  
 Dekan, je za kraj zaključio da je najbolje da se na slijedećoj sjednici Odbora za 
osiguravanje i unapređivanje kvalitete, uključe svi koji imaju problem oko anketa, te da se 
pokrene prijedlog za raspravu. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Tea Tijanić, dipl. oec. 

 
      DEKAN 

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

 


