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Z A P I S N I K 
 
IX. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2014./2015. god., 
održane  u četvrtak, 23. srpnja 2015. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 13 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta,  

 
Dekan prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže slijedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 
 

1. Usvajanje zapisnika VIII. sjednice Fakultetskog vijeća  

 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana 
 

4. Izvješće studenata 
 

5. Izvješće Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete 
 
6. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata 
 
7. Kadrovska pitanja  
 

7.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

 
       O D L U K U 

 
 ANGELA LOVRIĆ, prof.reh., MARIJA BUKVIĆ, prof.reh., DANIELA DEPOLO, prof.reh., EMILIJA 
LAZAREVIĆ, prof.reh., TATJANA BRUSICH, prof.reh., MIRJANA MANOJLOVIĆ, prof.reh., BRIGITA 
FILIPOVIĆ-PAPIĆ, prof.defektolog i ULJANČIĆ SAŠA, prof.reh.   reizabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
7.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

       O D L U K U 



 
 SANDRA RUTAR, prof.reh. reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sestrinstvo, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 RADOSLAV KOSIĆ, prof.reh., izabire se prvi put u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
 
7.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
       

O D L U K U 
 

 LIDIJA MARIĆ, prof.reh., ALEKSANDRA MIHELČIĆ, prof.reh. i VOJKO ROŽMANIĆ, prof.reh. 
reizabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 

  
 

7.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
 Dr. sc. IRENA SEILI-BEKAFIGO, dr.med. reizabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana klinička citologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
 
 

 7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća,  
o ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje predavač,  Fakultetsko vijeće donosi 
 



       O D L U K U 
 

 Dr.sc. MIRKO PRODAN, dr.med., reizabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 

 
 7.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

  
       O D L U K U 

 
 MIRJANA PERNAR, prof.reh. reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena 
psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 

 
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen uz dopunu u točki: 

 

7.8. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora Anice Stanković, prof.reh. u naslovno 
nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., prof.dr.sc. Radivoje 
Radić, dr.med. i prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika VIII. sjednice Fakultetskog vijeća  

  
Utvrđuje se da je zapisnik VIII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 2015. usvojen uz dvije 
primjedbe prof.dr.sc. Amira Muzura, dr.med.: 
- u točki 2. Izvješće dekana- u odluci kojom je određeno da su nastavnici u naslovnim zvanjima u 
obvezi održati 20 sati nastave bez naknade, umjesto 20 sati nastave stoji 40 norma sati nastave, 
i  
u točki 3. Izvješće prodekana-u odluci o o ukidanju izbornih kolegija u akademskoj godini 2015./2016. 
umjesto doc.dr.sc. Eduard Pavlović, treba stajati izv.prof.dr.sc. Eduard Pavlović.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 17. rujna 2015. Izvjestio je da 
je ova akademska godina protekla u financijskom konsolidiranju, a da se od sljedeće ak.g. potrebno 
fokusirati prema kontroli i održavanju što kvalitetnije nastave i razvijanju različitih programa 
cjeloživotnog obrazovanja, tečajeva i sl. sve u cilju popravljanja financijske situacije. Ove godine su 
rješena dva velika i bitna problema: kotlovnica i lift za invalidne osobe sa WC -om (većinom novci 
dobiveni od Sveučilišta i na natječaju Ministarstva branitelja). Kreće diplomski studij Klinički 
nutricionizam.  



 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. - prodekanica za nastavu  
 
 
Profesorica Malnar izvjestila je članove Vijeća o događajima na Senatu  (21. srpnja), rješen je problem 
znanstvenih novaka, nema automatskog napredovanja, nego će  se raspisivati natječaji i biti će 
primljeni u radni odnos na Sveučilištu (150 takvih radnih mjesta dobiti će SuRi). 
Od 1. rujna kreće primjena AAI sustava za potrebe autentikacije u ISVU sustav (studenti i nastavnici). 
Na našem fakultetu nastava neće moći biti završena do 7.7. 2016. iz objektivnih razloga (zahtjev 
studenata zbog Europskih sportskih igara). 
Završili su upisi i profesorica Malnar se zahvalila studentima i djelatnicama Studentske službe na 
dobro obavljenom poslu. 
U kratko je dala pregled kvota, broja prijavljenih kandidata i konačno upisanih studenata uz 
napomenu da je na izvanrednom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo-Karlovac - ostalo 12 
slobodnih mjesta, a na preddiplomskom stručnom studiju Radiološka tehnologija - 2 slobodna mjesta 
za koja će biti otvoren jesenski upisni rok. 
 
Ove godine po prvi puta prijave i upisi na diplomske studije idu preko NISpVU sustava, do 12. rujna je 
zadnji dan za dostavu dokumentacije koja se boduje i upisuje u sustav te je potrebno imenovati 
povjerenstvo za upise na diplomske studije. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 
Osniva se Povjerenstvo za upise na diplomske studije, u sljedećem sastavu: 
 
1. Izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik, dipl.ing., 
2. Doc.dr.sc. Tatjana Kehler,dr.med., 
3. Iva Križanec Ropac, dipl.iur. i 
4. Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 
Nadalje, profesorica Malnar je navela da su izvedbeni nastavni planovi za preddiplomske studije 
morali biti gotovi do 1. srpnja 2015. i da sa tim datumom još nisu zaprimljeni svi planovi, te je 
nabrojala one koji svoj posao nisu odradili: Sestrinstvo-prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić (Katedra za 
kliničke medicinske znanosti I), Mirjana Pernar-(Katedra za temeljne medicinske znanosti), 
Radiologija- Darko Ledić (Katedra za kliničke medicinske znanosti II), Ginekologija- doc.dr.sc. Alemka 
Brnčić-Fischer (Katedra za primaljstvo). 
Za diplomske studije rok za predaju INP-ova je 1. rujna.  
Što od vanjske suradnje bude 17. rujna na Vijeću to je konačno i neće biti naknadnih ugovora. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 

o promjeni u nastavnom programu u akademskoj godini 2015./2016. 
 
 



 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Klinička 
medicina III 
Psihijatrija  

obvezni Fizioterapija 2. Izv.prof.dr.sc. Eduard 
Pavlović  

Doc.dr.sc.Vesna 
Šendula-Jengić 

 
Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2015/2016. 
 
Profesorica je još jednom napomenula da sljedeća akademska godina na 1. godini započinje 28. rujna 
2015. kada će se održati i imatrikulacijsko predavanja na kojem moraju priustvovati svi studenti prvih 
godina, a na 2. i 3. godini počinje 5. listopada 2015. 
 
Zamolila je pročelnike katedri da do 10. rujna dostave potrebe katedri za demonstraturama. 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Podsjetio je prisutne na dogovor da će svaka godina biti proglašena godinom jednog od naših 
studijskih programa i zamolio da se na tu temu daju prijedlozi do 9 mjeseca. 
Dekan je dodao da će se svi bridging programi vezani za Primaljstvo najvjerojatnije provoditi na 
našem fakultetu. 
Profesor Muzur je pozvao prisutne da se uključe u javnu raspravu (otvorena do 10. rujna) o Etičkom 
kodeksu Fakulteta zdravstvenih studija i napomenuo je da je Kodeks za službe rijetkost i da bismo bili 
prvi FakuItet u Hrvatskoj koji bi imao tri Kodeksa: za studente, službe i nastavnike. 
Rektor je imenovao skupinu za suradnju sa SUVAG-om i on je jedan od članova iste. SUVAG će 
najvjerojatnije predložiti jedan izborni predmet i polako će se krenuti u suradnju. 
Na Senatu je prošao program dislociranog studija Sestrinstvo u Slavonskom Brodu. 
Preko ljeta će se ličiti vrata i štokovi (dekanat i prvi kat). 
Laptopi još uvijek čekaju tastature-moli za strpljenje. 
Klimatizacija će se pokušati rješiti preko Fonda za energetsku učinkovitost. 
Bioterapija i Radiestezija su u fazi recenzije, nadamo se povoljnom ishodu. Suradnja sa Ivanić Gradom 
za potrebe osnivanja Veleučilišta ići će preko Sveučilišta. 
U posjetu Fakultetu je bila ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof.dr.sc. Jasmina 
Havranek. 
Nabavljena je oprema za digitalizaciju pokreta (financirana dijelom od Microsofta, a dijelom iz 
vlastitih sredstava). To vode Hrvoje Vlahović i dr.sc. Sandra Bošković koji o cijelom projektu  imaju 
više informacija.  
Prijavljen je jedan projekt u Hrvatsko-Srpskoj bilaterali-prof. dr.sc. Nada Gosić. 
Od 22. do 26. lipnja su na Fakultetu boravile gošće iz Poljske-ekspertice za Europske fondove sa 
Pedagoškog sveučilišta u Warszawi i ponudile su gotove aplikacije za projekte (Europski socijalni 
fond). 
Do 15.09.15. otvoren je Erasmus natječaj za osoblje. 
 
Izv.prof.dr. Štefica Dvornik, dipl.ing. je održala kratku prezentaciju o dosadašnjim i budućim 
aktivnostima programa Erasmus na našem Fakultetu. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

Ad. 4. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata izvijestio je da će, budući da su studenti diplomirali, na jesen Studentski zbor 
održati izbore za nove članove i vodstvo Studentskog zbora. Poslan je od strane studenata dopis 



Odboru za kvalitetu vezano za nepravilnosti koje su studenti uočili u nastavi. Također je izrazio 
nezadovoljstv činjenicom da studenti nakon 15. srpnja ne mogu više jesti u objektima Studentskog 
centra jer isti više ne rade, a imaju problema i sa ostankom u domovima, (bez obzira što im nastava 
traje i nakon 15. 7.!). Dekan je odgovrio da je već u više navrata pokušavao senzibilizirati Ravnatelja 
Studentskog centra i Rektora o navedenom problemu, međutim, očigledno nije uspio u tome. 
 
Ad. 5. Izvješće Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete 
 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini je u ime Odbora za kvalitetu i unapređenje nastave podnijela kratko 
izvješće o dijelu radu Odbora koji se odnosi, primarno, na određene nepravilnosti u provedbi 
bolonjskog načina nastavnog procesa i provedbu završnih ispita. Naime, Studentski zbor Fakulteta 
poslao je dopis Odboru iz kojeg je razvidno kako pojedini nastavnici znaju učiniti sljedeće propuste:  
 

• Nemogućnost uvida u završne ispite  (neki nastavnici studentima daju uvid u popunjene 
obrasce bez popratnog testa);   

• Nepravilno oblikovanje završne ocjene:  
o U ponekim kolegijima završna ocjena se formira samo temeljem završnog ispita; 
o Još se katkada zna potkrasti pogreška u razlikovanju ocjenjivanja preddiplomskih i 

diplomskih studija;  
o Iako student po skupljenim bodovima ostvari 65 %  što znači ako je završni položio pa 

i s najmanjim %-tkom  pripada mu ocjena 3,  međutim pojedini nastavnici smatrajući 
kako je znanje studenta nedostatno za 3 odlučuje se za završnu ocjenu  2, te 
studentu smanjuju  % bodova prikupljen tijekom nastave kako bi formalno opravdali 
ocjenu 2;  

• Promjena ispitnog termina: 
o Poneki nastavnici promjene termin ispitnog roka (najčešće po studentskom traženju)  

ali tada ne ispoštuju i datum predviđen INP 

• Nepoštivanje Bolonjskog načina vođenja nastave za predmeta čija je satnica veće od 15 sati: 
o Postoje INP bez opisa 70%  načina stjecanja bodova; 
o Često studenti nemaju uvid u bodove koje  stekli tijekom nastave sve do završnog 

ispita ili imaju uvid tek nakon završnog ispita; 

• Neodržavanja nastave na klinikama učestalije:  
o Poneki nastavnici održe manje od 70% nastave (studenti su naveli kolegij u kojem je 

od predviđenih INP 10 sati predavanja  održano samo 4 sata) 
o Studenti znaju doći na nastavu na klinike u 8 sati ujutro, ali se zbog zauzetosti 

nastavnika zna dogoditi da se na odžavanje nastave čeka i do 3 sata ili se nastava ne 
održi uopće.    

 
Odbor je predložio FV da pročelnici Katedri i voditelji studija (svaki voditelj studija trebao bi 
prvenstveno voditi računa o svom studiju) pažljivo pregledaju INP kako bi utvrdili jesu li napisani 
prema bolonjskom načinu te ukoliko uoče nepravilnosti da upozore te predmetne nastavnike. 
Pregledani INP trebaju se dostaviti Prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Danieli Malnar.  
 
Dekan je istaknuo da ukoliko dobijemo informaciju da neki od nastavnika nije htio pokazati studentu 
test, isti će odmah će biti prijavljen Etičkom povjerenstvu na Sveučilištu i tražiti će se protiv njega 
sankcije. 
 
 
Ad. 6. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 



 

O D L U K U 
o drugačijoj cijeni školarine za osobe sa invaliditetom i osobe iz alternativne skrbi 

 
Studenti koji raspolažu mjerodavnim dokazom o vlastitoj invalidnosti (preko 50%) i/ili dokaz 
o odrastanju u alternativnoj skrbi (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi odrasla u dječjim 
domovima i/ili udomiteljskim obiteljima), mogu se kandidirati za drugačiju cijenu školarine 
bilo kojeg diplomskog studija koji se izvodi pri Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Rijeci, pod uvjetom da: 
u roku od 15 dana nakon završetka upisa dekanu Fakulteta pošalju pismeni zahtjev, kopiju 
dokaza o vlastitoj invalidnosti (preko 50%) i/ili odrastanja u alternativnoj skrbi, kopiju 
prijepisa ocjena preddiplomskog studija koji su završili, te kopije uvjerenja o 
izvanfakultetskim aktivnostima (sport, volontiranje, itd.) u kojima su sudjelovali tijekom 
prethodnog preddiplomskog studija. 
 
Dekan temeljem pristiglih zahtjeva imenuje povjerenstvo koje prema dostavljeni 
materijalima, u roku od mjesec dana, odabire jednog studenta/studenticu kojem/joj će se 
izdati rješenje o drugačijoj cijeni školarine tijekom trajanja cijelog diplomskog studija (pod 
uvjetom da se studij završi unutar dvije godine), a odabir će se vršiti svake dvije godine. 
 

Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2015./2016. 
 
 
Ad.7. Kadrovska pitanja  
 

7.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

 
       O D L U K U 
 ANGELA LOVRIĆ, prof.reh., MARIJA BUKVIĆ, prof.reh., DANIELA DEPOLO, prof.reh., EMILIJA 
LAZAREVIĆ, prof.reh., TATJANA BRUSICH, prof.reh., MIRJANA MANOJLOVIĆ, prof.reh., BRIGITA 
FILIPOVIĆ-PAPIĆ, prof.defektolog i ULJANČIĆ SAŠA, prof.reh.   reizabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
7.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

       O D L U K U 
 

 SANDRA RUTAR, prof.reh. reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sestrinstvo, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 



7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
 RADOSLAV KOSIĆ, prof.reh., izabire se prvi put u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
 
7.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
       

O D L U K U 
 

 LIDIJA MARIĆ, prof.reh., ALEKSANDRA MIHELČIĆ, prof.reh. i VOJKO ROŽMANIĆ, prof.reh. 
reizabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 

  
 

7.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
 Dr. sc. IRENA SEILI-BEKAFIGO, dr.med. reizabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana klinička citologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 
 

 7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća,  
o ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje predavač,  Fakultetsko vijeće donosi 
 

       O D L U K U 
 

 Dr.sc. MIRKO PRODAN, dr.med., reizabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 



 
 7.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

  
       O D L U K U 

 
 MIRJANA PERNAR, prof.reh. reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena 
psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2015. godine. 
 

 7.8. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora Anice Stanković, prof.reh. u naslovno 
nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, Fakultetsko vijeće donosi 

  
       O D L U K U 
 

I. Pokreće se postupak reizbora Anice Stanković, prof.reh. u naslovno nastavno zvanje 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., prof.dr.sc. 

Radivoje Radić, dr.med. i prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 

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

Uz ovu točku dnevnog reda, Dekan je napomenuo da će se ubuduće izbori u naslovna zvanja vršiti, 
dva puta godišnje u 9. i 2. mjesecu. 

 
Ad. 8. Razno 

 
Na pitanje Hrvoja Vlahovića je li moguće da nastavnicima na studiju Fizioterapije Fakultet nabavi 
službenu opremu za izvođenje vježbi na bazenima, teretanama (tenisice, trenirke, šlape), Dekan je 
odgovorio da daju pismeni zahtjev i da će im oprema biti nabavljena. 
 

 
   

Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.        Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 


