
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/15-01/ 
Ur.broj: 2170-57-5-01-15-2 
Rijeka, 17. prosinca 2015.   

Z A P I S N I K 
 
III. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., 
održane  u četvrtak, 17. prosinca 2015. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 14 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta 

 
Zamjenica dekana prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. otvara sjednicu te predlaže sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 

1.  Usvajanje zapisnika II. sjednice Fakultetskog vijeća  
 

2.  Izvješće dekana  
 

3.  Izvješća  prodekana  
 

4.  Izvješća pročelnika katedri 
 

5.  Izvješće studenata 
 

1. Izmjena naziva Odluke o drugačijoj cijeni školarine za osobe s invaliditetom i osobe iz 
alternativne skrbi (donesena  23. srpnja 2015.) u Odluka o potpori inkluzivnom obrazovanju 
studenata pripadnika ranjivih skupina 
   

2. Usvajanje Plana zapošljavanja 2016. 
 

3. Kadrovska pitanja  
 
 8.1. Donošenje odluke o produljenju radnog odnosa prof.dr.sc. Vojku Rožmaniću, dr.med. do 
31. prosinca 2016.g. 
 

8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
O D L U K U 

 
 Dr.sc. BOJAN MILETIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2016. godine 
 



Ad.1. Usvajanje zapisnika II. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik II. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. studenog 2015., usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica Malnar zamolila je članove Fakultetskog vijeća da prihvate izmjene u nastavnim 
planovima za akademsku godinu 2016/2017, te slijedom toga na prijedlog Prodekanice za nastavu, 
Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

o promjeni imena kolegija u akademskoj godini 2016./2017. 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Novi naziv Voditelj 

Etika u 
zdravstvu 

Obvezni Fizioterapija 1. Etika zdravstvene 
skrbi 

Prof.dr.sc.Nada 
Gosić 

 
 

O D L U K U 
 

o novim izbornim kolegijima u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Uloga sestre u laboratorijskoj 
medicini 

Izborni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

2. Prof.dr.sc. Štefica Dvornik  

Osnove laboratorijske 
medicine u primaljstvu 

Izborni Primaljstvo 2. Prof.dr.sc. Štefica Dvornik 

Amputacija ekstremiteta – 
početak novog života 

Izborni Fizioterapija 3. Izv. prof.dr.sc. Tea Schnurrer 
Luke-Vrbanić 

Pozicioniranje neuroloških 
bolesnika u aktivnostima 
svakodnevnog života 

Izborni Fizioterapija 3. Izv. prof.dr.sc. Tea Schnurrer 
Luke-Vrbanić 

Neurofacilitacijska tehnika 
po bobath-u u 
neurorehabilitaciji 

Izborni Fizioterapija 3. Izv. prof.dr.sc. Tea Schnurrer 
Luke-Vrbanić 

 
 

O D L U K U 



 

 

 

I. Ukida se izborni kolegij Pokret u službi funkcije na 3. godini Preddiplomskog stručnog studija 

Fizioterapija, voditeljice izv.prof.dr.sc. Tee Schnurrer Luke-Vrbanić, dr.med. 

 

II. Ova Odluka primjenjuje se od akademske godine 2016/2017. 
 

Profesorica Malnar je izvjestila prisutne da je na prijedlog dekana Zdravstvenog Veleučilišta u 
Zagrebu, a u cilju omogućavanja nastavka studiranja na doktorskim studijima njihovim diplomiranim 
studenatima Fizioterapije i Sestrinstva, osmišljen program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i 
kompetencija za upis na doktorski studij diplomiranim studentima Fizioterapije i Sestinstva-
manadžment u sestrinstvu u obliku cjeloživotnog programa. Kako programi imaju dodirnih točaka sa 
našim programima, priznati su im specifični kolegiji koje su slušali na Veleučilištu, ali određena je 
razlika koja bi se odnosila na predmete koji su prikazani u prijedlogu programa niže: 
 

Opće informacije 
Naziv programa 

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za 
upis na doktorski studij 

Nositelj programa Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 

Izvoditelj  programa Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 

Vrsta programa 

a) Razlikovna edukacija u postupku stjecanja akademskog naziva 
b) Stjecanje kreditnih bodova u akreditiranom studijskom programu 
c) Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva 
d) Obrazovanje za različite socijalne i radne aktivnosti ili osobni razvoj 

 
3.1. Popis predmeta i/ili modula (ukoliko postoje) s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu 
izvedbu i brojem ECTS bodova 
 

POPIS MODULA / PREDMETA 

Trimestar a:       

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS a, b, c 

  

Prava i obaveze u zdravstvenoj 
struci 

Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev 
Marchesi 

1
5 

30 1
5 

5 

Medicinska informatika Izv.prof.dr.sc. Gordana 
Brumini 

6 10 4 2.5 

Interdisciplinarni pristup 
primjeni statističkih metoda u 
zdravstvu 

Prof.dr.sc. Dinko Vitezić 
1
5 

30 1
5 

5 

Opća pedagogija Prof.dr.sc. Jasminka Zloković 1
5 

- 3
0 

4.5 

Didaktika Prof.dr.sc. Anita Klapan 1
5 

15 1
5 

4.5 

Izrada diplomskog rada     8.5 

 
Ovdje se radi o razlikovnoj edukaciji u postupku stjecanja akademskog naziva i ne ulazi u norma sate i 
ovi kolegiji koji će se izvoditi biti će plaćeni kao cjeloživotno obrazovanje. 

 



Profesorica Malnar napomenula je da još uvijek postoje problemi sa vanjskom suradnjom i da još 
uvijek pristižu zahtjevi za koje-kakvim izmjenama, premda je ta priča trebala biti gotova do početka 
akademske godine. 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je članove Vijeća da se točka 8.1. skida s dnevnog reda jer pregovori sa 
profesorom Rožmanićem oko nastavka njegovog radnog odnosa na Fakultetu još uvijek traju i trebali 
bi se okončati do 31.12. da se može dogoditi da ista bude stavljena na elektronsko glasanje do kraja 
godine. 
Nadalje, zbog situacija oko prikupljanja glasova članova Fakultetskog vijeća koji su dužni prisustvovati 
nastupnim predavanjima, a dešavalo se da nisu prisustvovali u dovoljnom broju, dogovoreno je da 
Kadrovska služba razradi sustav kojim bi se članovi vijeća i njihovi zamjenici unaprijed nazvali  pa da 
svi članovi vijeća podjednako budu angažirani oko prisustvovanja nastupnim predavanjima.  
Također je istaknuo prijedlog Odbora za kvalitetu da  potkraj akademske godine Pročelnici katedri na 
sastanku katedre daju neku vrstu izvješća o utrošenim sredstvima. Ove godine još uvijek postoje 
razne vrste trošenja novaca katedri, međutim glavna namjena sredstava je da se troše prvenstveno 
za potrebe nastave, te je ujedno napomenuo da u ta sredstva ne ulaze materijalni troškovi katedri. 
Vezano za to spomenuo je i problem putnih naloga. Na mrežnim stranicama se nalazi Pravilnik o 
službenim putovanjima u kojem je iscrpno sve pojašnjeno, te je još jednom istaknuo da postoji 
određena procedura traženja naloga, a posebno je naglasio da je potrebno uz svaki zahtjev koji se 
podnosi priložiti i poziv, dnevni red sastanka, kongresa ili slično. Nadalje, mnogi troškovi se mogu 
financirati i iz sredstava katedri, a posebno ako netko napiše da se izdaci financiraju iz sredstava 
Fakulteta, a nije poslan na put od nadređenih (dekana)-iznos će se automatizmom skidati sa 
sredstava katedre jer će se u tom slučaju predpostavljati da je osoba na put poslana u dogovoru s 
pročelnikom. Za sada postoje najveće teškoće sa putnim nalozima osoba koje nisu ni u kakvom 
radnom odnosu sa ovim fakultetom, ali održavaju nastavu i putuju o našem trošku. 
Ponovno su započeti pregovori sa Medicinskim fakultetom oko uređivanja financijskih obveza vezano 
za izvođenje nastave Fakultzeta zdravstvenih studija od strane nastavnika Medicinskog fakulteta. 
Naveo je da je ovo bila jedna uspješna financijska godina, a jedan dio tog uspjeha može se pripisati 
neuobičajenom zalaganju stručnih službi fakulteta, te je upravo iz tog razloga donesena odluka da se 
djelatnicima stručnih službi isplati mala stimulacija. Kako je bilo dosta upita zašto samo službe, a ne i 
nastavnici, istaknuo je da će početkom sljedeće  godine biti donešeni Pravilnici o stimulacijama 
nastavnika i stručnih službi i naveo da u budućnosti neće više biti ovakvih zajedničkih stimulacija, 
nego će one biti individualne, transparentne i objavljene, te će svatko znati u kojem slučaju može 
stimulaciju dobiti, a da to nije za uobičajeni opis posla. Kod službi je situacija takva da dio njih radi 
toliko posla da bi se na ta mjesta mogla zaposliti još koja osoba na vlastiti trošak (npr. spremačice, 
voditelj službe kadrovskih i općih poslova, tajnica dekana i dr.) i još je istaknuo važnu činjenicu da 
službe posluju vrlo racionalno i na taj nači doprinose značajnim uštedama u poslovanju (do sada cca 
114.000,00 kn), a važno je istaknuti da im to nije naloženo, nego je do toga došlo samoinicijativno. Na 
stimulacije je potrošeno 18.000,00 kn, dakle ostalo je cca 100.000,00 kn za razvojne planove 
Fakulteta.     
Što se tiče financija, naglasio je da je napravljen financijski plan za 2016., tromjesečni je Senat 
usvojio, a radi se i na rebalansu plana za 2015. (prema našim saznanjima jedini na Sveučilištu). 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

Ad. 3. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 21. siječnja 2015.  
 



Ukratko je izvjestio prisutne da je 14. prosinca održan Senat i da je na Sveučilištu aktiviran novi SPP, 
te je zamolio prisutne da ukoliko još netko ima mail adresu koja nije na domeni uniri, svakako to 
izmijeni jer je to jako bitno za prepoznatljivost Sveučilišta, što je jedna od stavki po kojoj se vrednuju 
Sveučilišta. 
Dekan je nadalje izvjestio prisutne da se u Hrvatskoj pojavila interesantna situacija, još ne na našem 
Sveučilištu, a to je da studenti nekih fakulteta (PMF u Zagrebu) tuže fakultet da nisu dobili sva znanja 
koja su opisana u supplementu. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med.- pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II izvjestio je da je 
došlo do zastoja u pokretanju programa edukacije eneterostomalnih sestara u suradnji sa Kliničkim 
bolničkim centrom Ljubljana iz razloga što je kod njih došlo do promjena u rukovodećoj strukturi i 
izrazio nadu da će se sve riješiti do 1. travnja 2016. 
Hrvoje Vlahović je u ime svoje Katedre postavio pitanje vezano za stručnu praksu: koliko voditelj 
stručne prakse dobije norma sati i da li to negdje piše? 
Profesorica Malnar odgovorila je da to nije striktno propisano i da mentori u slučaju npr. Kliničke 
prakse služe da organiziraju tu praksu i da ju kontroliraju, ali oni ne provode vrijeme uz studenta. A 
od ukupnog broja sati koje student mora obaviti, za mentora se računa 1/3 što odgovara i 
mentoriranju doktorata. Kristijan Zulle je na to dodao kako na studiju Fizioterapije Klinička praksa 
iznosi 900 sati i da ako mentoru pripada 300 norma sati to otvara prostor da se sljedećih godina 
angažira vanjska suradnja radi rasterećenja nastavnika. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata Kruno topolski izvijestio je da je 20. studenog održan skup pod nazivom 
"Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi"  na kojem je prisustvovalo 110 
sudionika, na što je dekan  dodao da iskreno čestita organizatorima jer je skup bio jako dobro 
organiziran, a on osobno je bio iznenađen ogromnom posjećenošću. Student je istaknuo da je nakon 
skupa već održan sastanak sa prorektoricom Prijić-Samaržija na koji način Sveučilište može pomoći 
toj određenoj posebno ranjivoj skupini.  Izvjestio je da je održana radionica za studente vezano za 
pisanje studentskih projekata (u tijeku je natječaj Sveučilišta i nada se da će biti prijavljeno više 
projekata nego prošle godine).  
Ponovno je istaknuo problem izvedbenih planova, naročito na preddiplomskom studiju Fizioterapije i 
još jednom molio da se taj problem proba riješiti (nastava subotom, broj bodova i sl.) 
Predstavnica studenata Marina Katušin postavila je upit profesorici Malnar što da studenti učine 
ukoliko primjete odstupanja između izvedbenog plana i nastave koja se izvodi, na što je profesorica 
Malnar odgovorila da joj se jave i da će ona probati riješiti nastalu situaciju. Zanimalo ju je i koliko 
studenata najmanje mora prijaviti izborni kolegij da bi se on održao-odgovor je 10, a na studiju 
Primaljstva 5. 
Kruno Topolski predložio je da se problem održavanja izbornih predmeta riješi na takav način da se 
odredi npr. jedan tjedan u kojem će se održavati izborni kolegiji na fakultetu kako bi studenti mogli 
birati izborne kolegije sa svih studija ovisno o onome što ih interesira i eventualno i sa ostalih 
sastavnica Sveučilišta. Prijedlog je prihvaćen i razmotriti će se u skoroj budućnosti. 
 
 Ad. 6. Izmjena naziva Odluke o drugačijoj cijeni školarine za osobe s invaliditetom i osobe iz 
alternativne skrbi (donesena  23. srpnja 2015.) u Odluka o potpori inkluzivnom obrazovanju 
studenata pripadnika ranjivih skupina 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donjelo sljedeću 



 
ODLUKU 

 
I. Mijenja se naziv Odluke o drugačijoj cijeni školarine za osobe s invaliditetom i osobe iz 

alternativne skrbi, donesene na Fakultetskom vijeću 25. srpnja 2015. (Klasa: 003-06/15-
02/65) u: 

 
II. Odluka o potpori inkluzivnom obrazovanju studenata pripadnika ranjivih skupina. 

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad. 7. Usvajanje Plana zapošljavanja 2016. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je donjelo sljedeću 
 

 O D L U K U 
 

I. Usvaja se prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2016. 
godinu Fakulteta zdravstvenih studija koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 
II. Ova Odluka dostavit će se Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
Ad.8. Kadrovska pitanja  
 
8.1. Skinuto s dnevnog reda. 

 
8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
O D L U K U 

 

Dr.sc. BOJAN MILETIĆ, dr.med., izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2016. godine. 
 

 
Profesor Muzur na kraju je podsjetio članove Fakultetskog vijeća da ukoliko na pojedinim Katedrama 
postoji potreba za izborom ljudi u naslovna zvanja, zahtjeve mogu predati do početka veljače jer će 
se, u skladu sa dogovorom, u veljači na Fakultetskom vijeću pokretati postupci izbora u naslovna 
zvanja, te napomenuo da to moraju biti osobe izvan sustava Sveučilišta. 
    
Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.        Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 


