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Rijeka, 14.2.2023. 

 

Na temelju članka 21., stavka 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine 

119/2022), članka 20. stavka 6. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 14. 02. 2020.),  članaka 22., 23. i 

34. Statuta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-05/22-01/03, URBROJ: 2170-24-01-22-1, od 

17. ožujka 2022.; pročišćeni tekst; dalje u tekstu: Statut),  Fakultetsko vijeće, na VI. elektroničkoj sjednici održanoj 

od 10. veljače 2023. do 14. veljače 2023., donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU  

o pokretanju postupka za izbor dekana 
 

I. 

 

Pokreće se postupak izbora dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 

01. listopada 2023. do 30. rujna 2026. godine. 

 

II. 

 

Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog, redovitog profesora 

ili redovitog profesora u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, koji će za vrijeme trajanja cijelog 

mandata imati sklopljen ugovor о radu na neodređeno vrijeme. 

 

III. 

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana, u sastavu: 

 

                        1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

                        2. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. 

                        3. prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 

 

IV. 

 

Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete iz točke II. Ove Odluke, a koji su 

propisani člankom 22., stavkom 1. Statuta Fakulteta.  
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V. 

 

Prijave za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu iz točke III. ove odluke u roku od 15 (petnaest) dana od dana 

imenovanja Povjerenstva. Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za razdoblje dekanskog 

mandata, koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci. 

Kao posljednji dan za podnošenje prijava utvrđuje se 1. ožujka 2023. 

 

VI. 

 

Povjerenstvo iz točke III. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana  isteka roka za dostavu prijava 

za izbor dekana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i 

pristupnicima, podatke o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.   

 

Povjerenstvo iz točke III. ove Odluke dužno je podnijeti izvješće Fakultetskom vijeću na sjednici 14. ožujka 2023. 

 

Temeljem podnesenog izvješća Povjerenstva iz točke III. Odluke, na sjednici 14. ožujka 2023.  Fakultetsko vijeće 

utvrdit će listu predloženika za izbor dekana, koja se zajedno s programom rada pristupnika za izbor dekana 

objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.        

 

VII. 

 

Javno predstavljanje predloženika za izbor dekana i njihovih programa održat će se na izvanrednoj sjednici 

Fakultetskog vijeća 20. ožujka 2023.  

 

Izborna sjednica Fakultetskog vijeća održat će se 4. travnja 2023.  

 

 

VIII. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

 
 
 
 
 

 

DEKAN 

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

#POTPIS_DEKANA# 


		goran.hauser@medri.uniri.hr
	2023-02-14T17:47:22+0100
	Rijeka
	GORAN HAUSER




