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KLASA: 007-06/23-02/32 

URBROJ: 2170-1-42-01-23-1 

Rijeka, 17.1.2023. 

 
Temeljem članaka članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 007-05/22-01/03, URBROJ: 2170-
24-01-22-1, od 17. ožujka 2022.; pročišćeni tekst; dalje u tekstu: Statut) dana 17. siječnja 2023. Fakultetsko vijeće 
na V. elektroničkoj sjednici održanoj od 12. siječnja 2023. do 17. siječnja 2023. donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU  
o osnivanju i sastavu Vijeća za rodnu ravnopravnost na Medicinskom fakultetu u 

Rijeci 
 

I. 
Ovom odlukom osniva se Vijeće za rodnu ravnopravnost Medicinskog fakulteta u Rijeci (dalje u tekstu: Fakultet) 
kao tijelo Fakulteta odgovorno za praćenje i provedbu plana rodne ravnopravnosti (dalje u tekstu: Vijeće). 
 

II. 
Vijeće se sastoji od predstavnika zaposlenika iz redova znanstveno-nastavnog osoblja, studenata te drugog osoblja 
Fakulteta koji svojim djelokrugom rada i uključenošću mogu doprinijeti radu Vijeća. 
 
Vijeće u svoj rad po potrebi može uključivati stručnjake i stručnjakinje iz srodnih područja, na prijedlog 
predsjednika/predsjednice Vijeća. 
 
Prvi sastav Vijeća čine (abecednim redom): 
 
Valentina Belašić, dipl. oec. 
Eugen Car, student 
Prof.dr.sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med. – predsjednica Vijeća 
Raul Kevrić, dipl. iur. 
 
Mandat prvom sastavu Vijeća traje tri (3) godine, odnosno do 17. siječnja 2026. 
 
Vijeće će o svome radu podnositi godišnje izvješće Fakultetskom vijeću. 
 

III. 
Djelokrug rada Vijeća uključuje: 

 provođenje mjera predviđenih Planom rodne ravnopravnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 promicanje sadržaja i važnosti rodne ravnopravnosti na Fakultetu, s posebnim naglaskom na rodnu 
perspektivu u istraživanjima te u učenju i poučavanju 

 predlaganje godišnjih prioriteta djelovanja u skladu s Planom rodne ravnopravnosti 

 priprema uputa o poštovanju rodne zastupljenosti u postupcima imenovanja, zapošljavanja i napredovanja 

 predlaganje planova aktivnosti za daljnje unaprjeđenje postupaka uklanjanja rodne neravnopravnosti 

 unaprjeđenje politika i praksi rodne ravnopravnosti na Fakultetu 

 Izrada protokola/smjernica za uključivanje rodne dimenzije u istraživanja 
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 druge aktivnosti u skladu s Planom rodne ravnopravnosti na Fakultetu. 
 
 

IV. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Ravnopravnost spolova jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije te Europska komisija ulaže velike napore 
u njezino promoviranje. Plan za ravnopravnost spolova postaje kriterij za prihvatljivost projektnog prijedloga za 
pravne osobe iz država članica i pridruženih zemalja koje su javna tijela, znanstvene organizacije i ustanove 
visokog obrazovanja (uključujući i privatni sektor). 
Kako bi osigurali primjenu Plana rodne ravnopravnosti na Medicinskom fakultetu u Rijeci te ojačali suradnju sa 
Sveučilištem u Rijeci i njegovim sastavnicama na temu rodne ravnopravnosti, Fakultetsko vijeće osniva tijelo - 
Vijeće za rodnu ravnopravnost Medicinskog fakulteta u Rijeci kao tijelo Fakulteta odgovorno za praćenje i provedbu 
plana rodne ravnopravnosti. 
Slijedom svega prethodno navedenog odlučeno je kao u izreci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostaviti:  
- Imenovanim članovima Vijeća x 4 
-  Mrežna stranica fakulteta 
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