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Z A P I S N I K 
 
 
X. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2021./2022. 
održane u elektroničkom obliku od 08. srpnja 2022. godine do 12. srpnja 2022. godine te u 
Predavaonici br. 2 u utorak, 12. srpnja 2022. godine u 14,00 do 15,00 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  136 člana Vijeća od ukupno 160 člana. 
Prisutno na sjednici:    93 člana Vijeća od ukupno 160 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, Teo Brusić, struč. spec. inf., rukovoditelj 
Službe za informatičko-računalne poslove, Tea Tijanić, dipl. oec.   
 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika IX. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 

lipnja do 14. lipnja 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 imenovanju prof. dr. sc. Daniela Pohla, dr. med., gostujućim 

profesorom na poslijediplomskom specijalističkom studiju Gastroenterologija na 
Katedri za internu medicinu  
 

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

7. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za 
razmatranje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Čedomile Milin, ing. kemije  
 

8. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta u akademskoj 2022./2023. godini  
 

9. Donošenje odluke o imenovanju radne skupine za izradu Plana rodne 
ravnopravnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci“  

 
10. Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. voditeljicom 

programa cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična medicinska edukacija“  



11. Donošenje Odluke kojom se dr. sc. Marija Mazor, mag. biol. mol. predlaže kao 
kandidatkinja Medicinskog fakulteta u Rijeci za nagradu „Borislav Nakić“ Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske  
 

12. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a 
 
12. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ice)     
        

a) Katedre za urologiju. 
 
12. II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. 
 
12. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 14. ožujka 2022., 24. ožujka  
2022. i 09. lipnja 2022., te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 22. ožujka 2022., 
08. lipnja 2022. i 15. lipnja 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 fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri 
za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
Thalassotherapia Opatija, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne 
obveze). 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za 
anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne 
obveze). 
 

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

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskog specijalističkog studija 
farmakologija na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 



c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

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

a) 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.  
  

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

c) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
12. IV. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno (za 50% nastvne obveze). 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Vanja Licul, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno 
(za 50% nastavne obveze). 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ana Milardović, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
12. V. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 



farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm.- znanstvena savjetnica u  
                    trajnom zvanju) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri 
za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 30 sati 
tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem random 
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 

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

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
12. VI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

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

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.  
(pristupnica: dr. sc. Jelena Železnjak, mag. ing. mol. bioteh.) 



c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku 
kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do 
povratka dr. sc. Ive Vukelić, dipl. sanit. ing. na rad.  
(pristupnica: Alaa Sharbini Šupica, mag. sanit. ing.) 
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno 
(za 50% nastavne obveze).  
(pristupnica: Tamara Mišljenović Vučerić, dr. med.) 
 
12. VII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Andrea Šimić Klarić, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Nives Radošević Quadranti, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
12. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, za potrebe Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
(pristupnica: dr. sc. Ani Gerbin, dipl. oec.) 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na 
Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnik: dr. sc. Leo Štefan, dipl. sanit. ing.) 
 

c) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Tamara Petrić, dr. med., Ivana Datković, dr. med., mr. sc. Medjit Smailji, dr. med.  



                   i Maja Materljan, dr. med.) 
 
12. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 

b) izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car, mag. biol., za znanstveno zvanje  
– znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 

c) dr. sc. Tamara Janković, mag. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
12. X. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Daniel Lopac, dr. med. – na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  
  

12. XI. Donošenje odluke za korištenje plaćenog dopusta, sukladno članku 40. 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Mia Krapić, mag. biotech. in med., asistentica za rad na HRZZ projektu „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakultet u Rijeci. 
 
13. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
13.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Barbara Radić, mag. biol.: „Ubikvitinilacijski sustav u citomegalovirusnoj infekciji” 

 
b) Ivan Brumini, dr. med.: „Novi CT bodovni sustav toraksa kao prognostički model za 

procjenu težine COVID-19 pneumonije” 
 
c) Ivana Šutić, dr. med.: „Citotoksičnost posredovana perforinom i imunoenzimatski status 

stanovnika u okolici centara za gospodarenje otpadom” 
 
13.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Antun Lončarić, dr. med.: „Gla – bogati protein kao rani znak vaskularne kalcifikacije u 

kroničnoj bubrežnoj bolesti” 
 



b) Maja Ploh, dr. med.: „Promjene u kvaliteti života i kognitivnim funkcijama osoba oboljelih 
od malignih bolesti tijekom liječenja ekstrakranijalnim zračenjem” 

 
c) Ilinko Vrebac, dr. med.: „Uloga fiberoptičke endoskopije uskim spektrom svjetlosti u 

dijagnostici sinonazalnih patoloških stanja” 
 
13.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Darian Volarić, dr. med..: „Usporedba cijeljenja kritično velikog defekta kalvarije štakora 

primjenom pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti” 
 

b) Eliša Papić, dr. med.: “Utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju i ishod 
liječenja Parkinsonove bolesti” 

 
13.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Tihana Klarica Gembić, dr. med.: „Uloga glikoproteina 96 i androgenih receptora u 

bolesnica s karcinomom dojke” 
 

b) Matej Bura, dr. med.: „Segmentalno raspuhivanje pluća-novi modalitet u liječenju plućnih 
atelektaza” 
 

c) Andrea Lončar, dr. med.: „Korisnost mjerenja klirensa bubrežnog presatka dinamičkom 
scintigrafijom s 99mTc-MAG3 u praćenju njegove funkcijske sposobnosti” 

 
13.V. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med.: „Utjecaj neurokirurškog liječenja na kvalitetu života 

bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom”  
 

13.VI. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ana Lesac Brizić, dr. med.: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu 

kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva” 
 

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

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

dijagnostičkih testova u hitnoj medicini”  
 
13.VII. Donošenje izvješća o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo - Prilog 1. na 
SharePoint portalu 



a) Aristea Pavešić Radonja, dr. med.: „Expression of aggregation-prone proteins in the 
blood of patients with schizophrenia and major depressive disorder” 

 
13.VIII. Donošenje odluke o usvajanju okvirnih tema istraživanja za upis polaznika u 
Doktorsku školu u akad. god. 2022./2023. – Prilog 2. na SharePoint portalu  
 
13.IX. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika u Doktorsku školu 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 2. i Prilog 3. na SharePoint 
portalu uz uvjet izglasavanja prethodne točke 
 
13.X. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje u doktorskoj školi za 
akademsku 2022./2023. godinu – Prilog 4. na SharePoint portalu 
 
13.XI. Donošenje odluke za promjenu mentora na okvirnoj temi istraživanja na 
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina 

 
a) Aleksandar Pupovac, dr. med. dent. 

 
13.XII. Donošenje odluke za promjenu mentora i okvirne teme istraživanja 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) Ana Vrbanović, dr. med. 
 
14.  I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
14.I. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu Knjižnice za biomedicinu i 
zdravstvo Medicinskog Fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint Portalu 
 
14.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika Medicinski hrvatski jezik: radna bilježnica za inojezične studente medicine, 
urednice Dunje Zoričić, prof. – prilog na SharePoint portalu 
 
14.III. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika Zdravstvena ekologija urednice izv. prof. dr. sc. Sandre Pavičić Žeželj, dipl. 
sanit. ing. – prilog na SharePoint portalu 
 
14.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika Izazovi u praksi obiteljskog liječnika, urednica prof. dr. sc. Ines Diminić 
Lisica, dr. med.,  prof. prim. dr. sc. Milice Katić i prof. prim. dr. sc. Biserke Bergman 
Marković – prilog na SharePoint portalu 
 
14.V. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika Priručnik za vježbe iz organske kemije autorice izv. prof. dr. sc. Gordane 
Čanadi Jurešić, dipl. ing. – prilog na SharePoint portalu 
 
15. R a z n o 
 

 
 



Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik IX. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 
lipnja do 14. lipnja 2022. godine usvojen uz 1 suzdržan glas. 
 
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. čestitao je izv. prof. dr. sc. Valteru 
Stemberga, dr. med. na odlikovanju Talijanke republike, doc. dr. sc. Željku Linšaku, dipl. sanit. 
ing. koji je postao novi ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
županije te našoj naslovnoj asistentici Martini Pavletić, dr. med. na godišnjoj nagradi Grada 
Rijeke za značajan napredak i dostignuća u području hitne medicine i u borbi protiv COVID-19 
pandemije. 
 
 Nadalje, Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da su održane dvije edukacije 
za INP aplikaciju. Rok za predaju INP-a je 15. srpnja 2022. godine, a rok za prijavu vanjske 
suradnje je do 15. rujna 2022. godine.  

 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o događanjima i aktivnostima na 
Fakultetu: 

 nastava koja se odrađuje na Fakultetu zdravstvenih studija i na Fakultetu dentalne 
medicine biti će isplaćena tijekom srpnja sukladno ugovoru,  

 novi SPP još nije uspostavljen. Marina Mamula, prof. info. i filoz. ima zadatak prebaciti 
nas na novi SPP, ali to na žalost slabo ide te se dekan ispričao svima koji su u 
ponedjeljak bili na sastanku u vezi novog SPP-a, 

 idući tjedan uvode se POS uređaju na Zavod za anatomiju, Zavod za sudsku medicinu 
te Studentsku službu,  

 naljepnice za aute za ulaznu rampu su naručene, ali je isporuka malo u zastoju, 

 akreditacija za program Moderna i praktična medicinska edukacija je dobivena, 
 upisi u Hrvatsku liječničku komoru održati će se 21. srpnja od 10-13 sati u dvorani 1 na 

Medicinskom fakultetu u Rijeci 
 od 04. do 08. srpnja 2022. godine održan je tečaj Ljetne škole anatomije na Zavodu za 

anatomiju, 
 na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku i na Zavodu za opću patologiju i 

patološku anatomiju došlo je do otkaza dviju djelatnica, a u Službi za računovodstvo, 
financije i nabavu su zaposlene dvije nove djelatnice te će se pomalo dovesti 
zakašnjele isplate u red, 

 ponovljen je natječaj za nabavu usluga pravne pomoći te je potpisan ugovor s 
dosadašnjom tvrtkom sa trajanjem do kraja lipnja 2023. godine, 

 u tijeku je projekt obnove dekanata, 
 intenzivno se radi na sanaciji prekomjerne buke iz Vivarija po rješenju državnog 

inspektorata, 
 u tijeku je sveučilišna revizija postupaka jednostavne nabave nakon posjete revizorice 

u svibnju, dostavljaju se potrebni dokumenti i čeka se rješenje, 
 
Doktorat znanosti obranili su: 

 24. lipnja 2022. godine - Leon Kunišek sa temom “Uloga kalpaina u smrti srčanih 
stanica”, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. i 
komentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Medveda, dr. med. 



 30. lipnja 2022. godine - Tin Nadarević sa temom “Dijagnostička točnost različitih 
metoda u dijagnostici hepatocelularnog carcinoma ” pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Davora Štimaca, dr. med. i komentorstvom prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med. 

 
 Održana je 70. sjednica Senata te od novosti sa Sveučilišta, dekan je izvijestio 
slijedeće: 

 kupljene su licence za Instatext, alat koji uređuje i ispravlja tekst na engleskom jeziku, 
koje su podijeljene po sastavnicama,  

 28.i 29. lipnja 2022.godine,u organizaciji Povjerenstva za online učenje, održani su 
Dani e-učenja, 

 prva svečana sjednica Fakulteta za fiziku održana je 15. lipnja 2022. godine na 
Kampusu, 

 16. lipnja 2022. godine objavljen je projekt/natječaj EDIH Adria (European Digital 
Innovation Hub)  

 objavljen je natječaj za upis prve generacije na Poslijediplomski specijalistički studij 
Urbanih studija u akademskoj godini 2022./2023. 

 Sveučilište u Rijeci zauzelo je drugo mjesto u ukupnom poretku Triple E Awards u 
kategoriji angažiranih sveučilišta (Engaged University of the Year) 
 

 Za kraj izlaganja, Dekan se osvrnuo na novi Zakon o osiguranju kvalitete u viskom 
obrazovanju koji je sastavni dio ovoga Zapisnika te se nalazi na SPP-u. 

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

 
• Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
 Prodekanica, prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da su upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava u akad. 2022./2023. godini od 19. – 
21. srpnja 2022. godine te da će se diplomski ispit održati 15. srpnja 2022. godine. 
 Na upisima je bilo za studij Medicina 1173 prijava, za studij Sanitarno inženjerstvo 61 
prijava, za studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika 340 prijava te za studij Farmacija 792 
prijave. 
 Prodekanica je obavijestila članove da su na web stranici Fakulteta objavljeni ishodi 
učenja za protekle dvije akademske godine te da je potrebno dostaviti ishode učenja za iduću 
akademsku godinu. 
  
• Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.  
 
 Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izvijestio je članove Vijeća o 
financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine. Prezentacija 
financijskog izviješća čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 Prodekan za kvalitetu – prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
 
 Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med., izvijestio je članove Fakultetskog 
vijeća da su krajem lipnja održani zaključni razgovori sa predstavnicima studenata te se 
iskristalizirao niz pitanja i problema. Naravno, najveći problem su Studentske ankete te je 



uglavnom usuglašeno da će se ankete ispunjavati na zadnjem predavanju. Ostale teme su bile 
standardizacija INP-a te standardizacija ispita. 
  
• Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost – prof. dr. sc. Marina Šantić, 
dipl. sanit. ing. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je odobren projekt Zaklade DFG iz Njemačka u suradnji akademika 
Stipana Jonjića i izv. prof. dr. sc. Vande Juranić Lisnić, dipl. ing. biotehnologije - „MCMV altered 
self MHC I molecules and their impact on cellular immune responses od ukupno 256.000,00 € 
za trogodišnje razdoblje. 
 Odobrena je i treća godina financiranja za naša četiri UNIRI PLUS projekta u ukupnom 
iznosu od 45.562,32 kn, a od toga: 
• „Učestalost i prediktori seksualnih disfunkcija u veterana s post traumatskim stresnim 
poremećajem“ projekt izv. prof. dr. sc. Marine Letice Crepulja, dr. med. - 10.214,60 kn 
• “Imunoregulacijski mehanizmi stanica urođene imunosti u patogenezi različitih 
imunofenotipova karcinoma dojke“ projekt dr. sc. Tamare Gulić, mag. bioloških znanosti -  
13.389,34 kn 
• „Spitzoidni melanocitni tumori kliničko patološka, imunohistokemijska i genomska obilježja“ 
projekt izv. prof. dr. sc. Sandre Peternel, dr. med. - 11.488,54 kn 
• „Uloga scintigrafije štitne žlijezde s [99 mTc ]Tc MIBI u razlikovanju podtipova amiodaronom 
inducirane tireotoksikoze i liječenju“ projekt izv. prof. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić, dr. med. 
- 10.469,84 kn. 
 
 Prodekanica je izvijestila da je otvoren natječaj za hrvatsko-švicarske istraživačke 
projekte HRZZ IP-2022-10 pri čemu je rok za prijavu švicarskoj zakladi 1. listopada 2022. 
godine, a rok za prijavu HRZZ u 5. listopada 2022. godine. 
 Povodom objavljivanja natječaja HRZZ-a "Istraživački projekti", Sveučilište u Rijeci 
organiziralo je HRZZ info dan uz veliku posjećenost. 
  
 Održana je 4. zajednička tematska sjednica Senata Sveučilišta i Savjeta Sveučilišta u 
Rijeci na temu Stanje i perspektive razvoja znanosti na Sveučilištu u Rijeci. Jedna od glavnih 
rasprava na ovoj sjednici su bile kako: 
• Iskoristiti mogućnosti dodatnih institucijskih kriterija za izbore koje se predviđaju novim 
zakonom uz naglašenu odgovornost čelnika sastavnica i ustrojbenih jedinica te uključenje 
akademske zajednice u definiranje kriterija i postupaka (uključujući i edukaciju za provođenje 
postupka vrednovanja) 
• Promijeniti elemente vrednovanja i koristiti više vanjske (posebno inozemne) evaluatore te 
njihova neovisna mišljenja (svatko priprema posebno izvješće). 
• Prednost dati kvaliteti nad protokom vremena od prošlog izbora. 
 

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

 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je od 04. do 07. srpnja 2022. godine održan pripremni tečaj za upis 
studenata te da se prijemni ispit za studij Medicine na engleskom jeziku održao 08. srpnja 
2022. godine, hibridno preko Merlina i Zoom platforme, na kojem se upisna kvota ispunila. 
Prodekanica se zahvalila svim članovima Povjerenstva da velikom trudu i radu.  



 Prodekanica je napomenula da se INP za studij Medicine na engleskom jeziku pošalje 
do 15. srpnja 2022. godine u Word dokumentu jer INP aplikacija još nije prevedena na engleski 
jezik. Prijava vanjske suradnje je moguća do 15. rujna 2022. godine. Izvješće o održanoj 
nastavi potrebno je pravilno ispuniti prema Izvedbenom nastavnom planu i programu te ga 
urudžbirajte u Pisarnicu Medicinskog fakulteta te potpisano (od strane voditelja kolegija te 
SVIH suradnika) i skenirano Izvješće poslati e-malom na sljedeće adrese: vlatkast@uniri.hr, 
lara.baticic@uniri.hr, paola.car@uniri.hr najkasnije do 15 u mjesecu za prethodni mjesec, za 
svaki mjesec posebno. 

 
 Za kraj je rečeno da je potpisan Erasmus+ projekt za razmjenu studenata sa Firencom, 
Padovom i Trstom. 
 

Ad. 4.   S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 
 Student Antun Mršić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da je danas, 12. srpnja 
2022. godine održan zadnji dan Ljetne škole medicine ronjenja pod vodstvom doc. dr. sc. Igora 
Barkovića, dr. med., koje je pohađalo 15 studenata medicine.   
 Na studentskoj razmjeni u srpnju u bolnici je 17 studenata, a na Fakultetu 7 studenata. 
 Udruga Cromsic kreće sa novim projektom Ljetna praksa - upoznaj Hrvatsko zdravstvo, 
gdje će studenti odrađivati praksu s naglaskom na ruralna područja. Udruga Cromsic održala 
je mjerenje tlaka i šećera u mjesnom odboru Grbci. 

 
Ad. 5.   

ODLUKA  
o imenovanju prof. dr. sc. Daniela Pohla, dr. med.,  

gostujućim profesorom 
 

I. Prof. dr. sc. Daniel Pohl, dr. med., imenuje se gostujućim profesorom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućem profesoru, prof. dr. sc. Danielu Pohlu, dr. med., povjerava se izvođenje do 
jedne trećine nastavnog kolegija „Gastroenterologija“ na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Gastroenterologija na Katedri za internu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Ad. 6.  
ODLUKA  

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

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

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

 
Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 



Ad. 7.  
ODLUKA  

o prihvaćanju izvješća s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za 
razmatranje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 

Čedomile Milin, ing. kemije 
 
I. Prihvaća se izvješće s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za dodjelu 

počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Čedomile Milin, ing. kemije., 
redovitoj profesorici u trajnom zvanju, u mirovini. 
 

II. Odluka će se proslijediti Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
Odluka je usvojena uz 3 suzdržana glasa. 
 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja predmeta u akademskoj 2022./2023. godini 

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

 

 

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegija 

Anatomija i histologija 
čovjeka   

prof.dr.sc. 
Romana 
Jerković 

prof.dr.sc. 
Romana Jerković 
prof.dr.sc. Astrid 

Krmpotić  

Farmacija 1.  OBV 

Hitna stanja u medicini I  
 
 
Emergency Medical 
Conditions I  

Prof.dr.sc. Alan 
Šustić 

 
 

doc.dr.sc. Ivana 
Žitnić 

 
 

Medicina 
 

Medicina na 
engleskom 

jeziku 

4. OBV 

Stručna praksa   prof.dr.sc. 
Vladimir 
Mićović 

doc.dr.sc. Željko 
Linšak 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

3. OBV 

Fiziologija i 
patofiziologija 

doc.dr.sc. 
Tanja Grubić 

Kezele 

izv.prof.dr.sc. 
Kristina Grabušić 

Preddiplomski 
sveučilišni 

studij 
Medicinsko 

laboratorijska 
dijagnostika 

2. OBV 

Izmjena odluke KLASA: 007-06/22-02/291, URBOJ: 2170-24-01-22-1  na sjednici održanoj elektroničkim 
putem od 9. lipnja do 14. lipnja 2022. godine. 
Fizikalni faktori okoliša  prof.dr.sc. 

Vladimir 
Mićović 

prof.dr.sc. Luka 
Traven 

Diplomski 
sveučilišni 

studij 
Sanitarno 

inženjerstvo 

1. OBV 

Izmjena odluke KLASA: 007-06/22-02/291, URBOJ: 2170-24-01-22-1  na sjednici održanoj elektroničkim 
putem od 9. lipnja do 14. lipnja 2022. godine. 



Ad. 9.  
ODLUKA  

o imenovanju radne skupine za izradu Plana rodne ravnopravnosti  
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
I. Ovom Odlukom imenuju se članovi Radne skupine za izradu Plana rodne 

ravnopravnosti na Medicinskom fakultetu u Rijeci u sljedećem sastavu:  
 

 prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med. – voditeljica radne skupine 
 prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
 prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
 prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. 
 izv. prof. dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. 
 Nadija Surać, dipl. iur. 
 Valentina Belašić, mag. oec. 
 Raul Kevrić, dipl. iur. 
 Sara Volarić, dipl. oec. 
 Eugen Car, student 

 
II. Radna skupina ima zadatak izraditi Plan rodne ravnopravnosti Medicinskog 

fakulteta u Rijeci po uzoru na Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci, prateći 
četiri strateška područja rodne ravnopravnosti: 
 

1.  Institucijska kultura rodne ravnopravnosti - rodna ravnopravnost u 
procesima i sustavu donošenju odluka 
2.  Rodna ravnopravnost u znanstvenom istraživanju - osnaživanje rodne 
ravnopravnosti u razvoju karijera 
3.  Rodna ravnopravnost u učenju i poučavanju - integracija rodne 
perspektive u studijske programe i transfer znanja o rodnoj ravnopravnosti u 
zajednicu 
4.  Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza - unaprjeđenje kvalitete 
života i rada 

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

 
Odluka je usvojena uz 5 suzdržanih glasova. 

 
Ad. 10.  

ODLUKA  
o imenovanju doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. voditeljicom programa cjeloživotnog 

obrazovanja „Moderna i praktična medicinska edukacija“ 
 

I. Ovom odlukom imenuje se doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. voditeljicom programa 
cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična medicinska edukacija“ 
 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka je usvojena uz 4 suzdržana glasa. 



Ad. 11.  
ODLUKA  

kojom se dr. sc. Marija Mazor, mag. biol. mol. predlaže kao kandidatkinja Medicinskog 
fakulteta u Rijeci za nagradu „Borislav Nakić“ Akademije medicinskih znanosti 

Hrvatske 
 

I. Ovom Odlukom predlaže se dr. sc. Marija Mazor, mag. biol. mol. kao kandidatkinja 
Medicinskog fakulteta u Rijeci za nagradu „Borislav Nakić“ Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske. 
 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

 
Ad. 12. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 12. I.  

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ice) 

        
Izv. prof. dr. sc. JOSIP ŠPANJOL, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre 

za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022. 
 

Ad. 12. II.  
ODLUKA  

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

I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice): 
 
a) Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. 

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

stranicama Fakulteta, s danom 18. srpnja 2022. 
 

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

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i program 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 wor doc.). 
 

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

 
Ad. 12. III.  

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 fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri 
za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
Thalassotherapia Opatija, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne 
obveze). 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. 
med., prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke-Vrbanić, dr. med. i prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.  
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za 
anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne 
obveze). 
 

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

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med. 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 

Imenuje se 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. Zdravko Perko, dr. med.   

 
d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskog specijalističkog studija 
farmakologija na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Vera Vlahović-
Palčevski, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i prof. dr. sc. Robert Likić, dr. 
med.   

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

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 



Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-
Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Venija Cerovečki, dr. 
med.   

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 

prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. 
Branislava Popović, dr. med.   

 
f) 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.  
 

 Imenuje se 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.   
 

g) osam suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. 
med.,  izv. prof. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.   
 

d) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. 
med.,  izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med. i doc. dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med.   
 
Ad. 12. IV.  

ODLUKA  
o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva  

a) 
I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Vanje Licula, dr. med., u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, 
na Katedri za intrnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. 
med., prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić , dr. med. i doc. dr. sc. Neven Baršić, dr. med. 

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

 



IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
b) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ane Milardović, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. 
med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med. 
 

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

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Ad. 12. V.  

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

 
a) 

Prof. dr. sc. RENATA JURIŠIĆ GRUBEŠIĆ, mag. pharm., znanstvena savjetnica u 
trajnom zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovita profesorica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
b) 

Izv. prof. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze), na 
vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
c) 

Doc. dr. sc. TANJA ĆELIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 



znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim 
radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022. 

 
d) 

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

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022. 

 
e) 

Doc. dr. sc. GORAN PELČIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.  

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022. 

 
Ad. 12. VI.  

ODLUKA 
 o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 
a) 

Dr. sc. TAMARA JANKOVIĆ, dipl. sanit. ing., 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 01. kolovoza 2022.  

b) 
Dr. sc. JELENA ŽELEZNJAK, mag. ing. mol. bioteh., izabire se za suradnicu u 

suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, u Centru za 
proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše 
četiri (4) godine.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022.  
 
 
 



c) 
ALLA SHARBINI ŠUPICA, mag. sanit. ing., izabire se za suradnicu u suradničkom 

zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska 
biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u punom radnom vremenu, do povratka dr. sc. Ive Vukelić, dipl. sanit. ing. na rad, a 
najviše na vrijeme od šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022.  
 
d) 

TAMARA MIŠLJENOVIĆ VUČERIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na 
Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze), na vrijeme od najviše 
šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2022.  
 
Ad. 12. VII.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
a) 

Dr. sc. ANDREA ŠIMIĆ KLARIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi 
Opća bolnica Požega, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

b) 
Dr. sc. NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI, dr. med., znanstvena suradnica, izabire 

se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska 
medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 12. VIII.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
Dr. sc. ANI GERBIN, dipl. oec. izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju 

naslovna poslijedoktorandica, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje 
ekonomija, za potrebe Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 



Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše četiri 
(4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Dr. sc. LEO ŠTEFAN, dipl. sanit. ing. izabire se za suradnika u suradničkom zvanju 
naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
farmacija, znanstvena gana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše četiri (4) godine.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
c) 

TAMARA PETRIĆ, dr. med., IVANA DATKOVIĆ, dr. med., mr. sc. MEDJIT SMAILJI, 
dr. med. i MAJA MATERLJAN, 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 gana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
Ad. 12. IX.  

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 prof. 
dr. sc. Dražena Cuculića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor prof. dr. sc. Dražena 
Cuculića, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
b) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Elitze Petkove Markova-Car, mag. biol., za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena savjetnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 

 



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Elitze 
Petkove Markova-Car, mag. biol., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

 
c) 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Tamare Janković, mag. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Tamare Janković, 
mag. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Ad. 12. X.  

ODLUKA  
o imenovanju mentora 

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

- Daniel Lopac, dr. med. (mentor prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med.) 
 
Ad. 12. XI.  

ODLUKA  
za korištenje plaćenog dopusta 

 
Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri MIJI KRAPIĆ, mag. biotech. 

in med., asistentici za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakultet 
u Rijeci, plaćeni dopust, radi stručnog i znanstvenog rada i usavršavanja na Tehničkom 
Sveučilištu u Munchenu, Republika Njemačka, u vremenu od 08. kolovoza 2022. do 16. 
rujna 2022. godine. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 13.I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
a) 



I. Utvrđuje se da Barbara Radić, mag. biol., 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: „Ubikvitinilacijski sustav u citomegalovirusnoj infekciji” pristupnice 
Barbare Radić, mag. biol. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. dr. sc. Dragomira Majhen, viši znanstveni suradnik  
3. prof. dr. sc. Ivica Pavić, 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 Ivan Brumini, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Novi CT bodovni sustav toraksa kao prognostički model za procjenu 
težine COVID-19 pneumonije” pristupnika Ivana Bruminija, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Maja Prutki, dr. med.  
3. nasl. doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić Cincar, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 



disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Utvrđuje se da Ivana Šutić, 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: „Citotoksičnost posredovana perforinom i imunoenzimatski status 
stanovnika u okolici centara za gospodarenje otpadom” pristupnice Ivane Šutić, dr. 
med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Luka Traven, dipl. ing. biol. 
2. doc. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem. 
3. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13.II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Antun Lončarić, 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: „Gla – bogati protein kao rani znak vaskularne kalcifikacije u kroničnoj 
bubrežnoj bolesti” pristupnika Antuna Lončarića, dr. med. u sastavu: 

 

1. izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med. 

2. prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med. 

3. izv. prof. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, 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”. 

 
b) 

I. Utvrđuje se da Maja Ploh, 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: „Promjene u kvaliteti života i kognitivnim funkcijama osoba oboljelih od 
malignih bolesti tijekom liječenja ekstrakranijalnim zračenjem” pristupnice Maje 
Ploh, dr. med. u sastavu: 

 

1. doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Dario Faj, prof. mat. i fiz. 

3. prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, 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 Ilinko Vrebac, 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: „Uloga fiberoptičke endoskopije uskim spektrom svjetlosti u dijagnostici 
sinonazalnih patoloških stanja” pristupnika Ilinka Vrepca, dr. med. u sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Gordana Zamolo, dr. med. 

2. prof. dr. sc. Tomislav Baudoin, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing. str. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13.III.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Usporedba cijeljenja kritično 
velikog defekta kalvarije štakora primjenom pulsirajućeg ultrazvuka niskog 
intenziteta i autologne kosti” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Darijana Volarića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije, a za 
komentora prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 



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

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj genetskih čimbenika 
i mikrobiote na progresiju i ishod liječenja Parkinsonove bolesti” studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Eliše Papića, dr. 
med. 
 

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

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

 
Ad. 13. IV.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 

a) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga glikoproteina 96 i 

androgenih receptora u bolesnica s karcinomom dojke” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Tihane 
Klarica Gembić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med, a za komentora doc. dr. 
sc. Tamara Gulić, mag. biol.  
 

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

 
 
 



b) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Segmentalno raspuhivanje 

pluća-novi modalitet u liječenju plućnih atelektaza” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Mateja Bure, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med.  
 

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

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Korisnost mjerenja klirensa 
bubrežnog presatka dinamičkom scintigrafijom s 99mTc-MAG3 u praćenju njegove 
funkcijske sposobnosti” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Klinička medicina, Andree Lončar, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med.  
 

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

 
Ad. 13. V.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina  
 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Utjecaj 

neurokirurškog liječenja na kvalitetu života bolesnika s farmakorezistentnom 
epilepsijom“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, mr. sc. Dragane Mijatović, dr. med.: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, 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. 13. VI.  

ODLUKA 
 o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Čimbenici koji 
utječu na prepoznavanje simptoma, težinu kliničke slike i kvalitetu života u osoba 
sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ pristupnice Ane Lesac Brizić, dr. med. 
 

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

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

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

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

Fakulteta. 
 

Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
b) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Zadovoljstvo 
studenata preddiplomskog studija primaljstva kvalitetom nastavnog procesa i 
procjena kompetencija mentora u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“ 
pristupnice Deane Švaljug, mag. rehab. educ. 
 

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

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

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



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

 
c) 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Dizajn, 
validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih testova u hitnoj medicini“ 
pristupnice Martine Pavletić, dr. med. 
 

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

1. akademik Stipan Jonjić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 
 

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

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

Fakulteta. 
 
Ad. 13. VII. 

ODLUKA  
o donošenju izvješća o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Expression of 
aggregation-prone proteins in the blood of patients with schizophrenia and major 
depressive disorder“ pristupnice Aristee Pavešić Radonja, dr. med. 
 

II. Pristupnica je dužna učiniti dorade doktorske disertacije prema preporukama 
Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. VIII.  

ODLUKA  
o usvajanju okvirnih tema istraživanja za upis polaznika u  

Doktorsku školu u akad. god. 2022./2023.  
 

I. Usvajaju se okvirne teme istraživanja mentora i komentora za upis na Doktorsku školu 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2022./2023. godini u 
tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 
Odluka je usvojena uz 1 glas protiv. 
 
 
 
 



Ad. 13. IX.  
ODLUKA  

o raspisivanju natječaja za upis polaznika u Doktorsku školu iz  
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  

 
I. Raspisat će se natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 

biomedicina i zdravstvo u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora i okvirnih tema istraživanja.  
 

III. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 za državljane Republike Hrvatske 15.000,00 kuna po godini; 
 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna po godini. 

 

IV. Utvrđuje se visina upisnine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 upis u prvu godinu studija 380,00 kuna; 
 upis u više godine studija te ponovni upis iste godine studija 300,00 kuna. 

 

V. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 28. kolovoza 2022. godine i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 29. kolovoza 2022. godine. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 13. X.  

ODLUKA  
o usvajanju plana vanjske suradnje u doktorskoj školi za  

akademsku 2022./2023. godinu  
 
I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na poslijediplomskim 

sveučilišnim (doktorskim) studijima koji se provode u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci za 
akademsku 2022./2023. godinu u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

  
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku 

2022./2023. godinu. 
 
Ad. 13. XI.  

ODLUKA  
o promjeni mentora na okvirnoj temi istraživanja na Poslijediplomskom sveučilišnom 

(doktorskom) studiju Dentalna medicina 
 

I. Odobrava se promjena mentora Aleksandru Pupovcu, dr. med. dent., polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.  
 

II. Na temi doktorske disertacije pod naslovom „Promjena volumena gingive i kvaliteta 
života uslijed inicijalne parodontne terapije kod pušača” umjesto dosadašnje mentorice 
prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. za mentoricu se imenuje dosadašnja 
komentorica izv. prof. dr. sc. Jelena Prpić, dr. med. dent. 



Ad. 13. XII.  
ODLUKA  

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

 

I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Anu Vrbanović, dr. med. polaznicu 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina koji se izvodi u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
„Razlučivanje bolesnika s primarnim osteoartritisom kuka i koljena prema fenotipskim i 
genotipskim obilježjima s ciljem definiranja predskazujućih biljega različite 
etiopatogeneze nastanka bolesti”  
 

II. Umjesto dosadašnje mentorice izv. prof. dr. sc. Vande Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. za 
novu mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. 

 
Ad. 14.   I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t   

 
Ad. 14.I.  

ODLUKA  
o usvajanju Pravilnika o radu Knjižnice za biomedicinu i zdravstvo  

Medicinskog Fakulteta u Rijeci  
 
I. Usvaja se Pravilnik o radu Knjižnice za biomedicinu i zdravstvo Medicinskog 

Fakulteta u Rijeci. 
 

II. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenim web 
stranicama Fakulteta. 

Ad. 14. II.  
ODLUKA  

o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu priručnika Medicinski 
hrvatski jezik: radna bilježnica za inojezične studente medicine 

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

hrvatski jezik: radna bilježnica za inojezične studente medicine, urednice Dunje 
Zoričić, prof.   
 

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

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 14. III.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu  

udžbenika Zdravstvena ekologija  
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika Zdravstvena 
ekologija urednice izv. prof. dr. sc. Sandre Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.   
 

II. Navedeno djelo objavit će se i na engleskom jeziku pod naslovom Health Ecology. 



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

Rijeci. 
 

Ad. 14. IV.  
ODLUKA  

o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu  
udžbenika Izazovi u praksi obiteljskog liječnika 

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

praksi obiteljskog liječnika, urednica prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med.,  prof. 
prim. dr. sc. Milice Katić i prof. prim. dr. sc. Biserke Bergman Marković. 
 

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

 
Ad. 14. V.  

ODLUKA  
o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu priručnika Priručnik za 

vježbe iz organske kemije  
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu priručnika Priručnik za 
vježbe iz organske kemije autorice izv. prof. dr. sc. Gordane Čanadi Jurešić, dipl. 
ing. 
 

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

 
Ad. 15. R a z n o 

 
 Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. na SPP-u je dao primjedbu na točku 9 dnevnog reda o 
imenovanju radne skupine za izradu Plana rodne ravnopravnosti Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 
 Da bi se izjednačio omjer muškaraca i žena u radnoj skupini, Dekan je zamolio 
profesora da predloži dva muška kandidata koji će u radnoj skupini zamijenili dvije ženske 
članice.  
 Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med  predložio je  prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med. i 
prof. dr. sc. Damira Muhvića, dr. med., što su oni odbili, te je sastav radne skupine za izradu 
Plana rodne ravnopravnosti ostao nepromijenjen. 
    
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 

 
    DEKAN 

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


