
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/03 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 23. veljače 2017.   

Z A P I S N I K 
 
V. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., održane  
u četvrtak, 23. veljače 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 13 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

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

 
D n e v n i  r e d 

 
 

1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća strategije za 2016. i Akcijskog plana za 2017. godinu 
 

7. Kadrovska pitanja  
 

7.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za 
javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno 
za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing., 2. prof. dr. sc. Daniela 
Malnar, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med. 
 

7.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i 
reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Željko Župan, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. 
med., 2. prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 



 
7.3. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana hitna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr.sc. Goran Hauser, dr. med., 2. doc. dr. sc. Josip Žunić, dr. med. i 3. 
doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr.sc. Goran Hauser, dr. med., 2. doc. 
dr. sc. Josip Žunić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
7.4. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-
nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo za izbor imenovati će Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci. 
 
7.5. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
pedijatrija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. 
dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 

 
7.6. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana pedijatrija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija 
u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. 
dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 

 
7.7. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i 
zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, 
dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 
2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 



 
7.8. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i 
zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, 
dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 
2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 
 
7.9. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana sestrinstvo na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  
bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. Tatjana Brusich, prof. reh., 2. doc. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. i 3. 
Uljančić Saša, prof. reh. 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Tatjana Brusich, prof. reh., 2. doc. dr. sc. 
Mirjana Graovac, dr. med. i 3. Uljančić Saša, prof. reh. 
 
7.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Doc. dr. sc. IVA RINČIĆ, dipl. kroatolog i dipl. sociolog.,  reizabire se u znanstveno - nastavno zvanje i 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje 
filozofija, znanstvena grana filozofijska bioetika, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2017. godine. 
 
7.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. ARIANA FUŽINAC-SMOJVER, dr. med.,  reizabire se u  nastavno zvanje i odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2017. godine. 
 
Dnevni red je usvojen uz dvije dopune u točki 7.: 
 
7.12. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-
nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   



 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr.sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, 
dr.med. i 3. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, dr.med. 
 
7.13. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora šest nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana fizikalna medicina i rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. Ivana Kotri Mihajić, prof. reh., 2. izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 
doc. dr. sc. Tatjana Kehler,  dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Ivana Kotri Mihajić, prof. reh., 2. izv. prof. 
dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3.doc. dr. sc. Tatjana Kehler,  dr. med. 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik IV. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. siječnja 2017. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće  prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorice Malnar je na početku sjednice ispričala dekana koji kasni nekoliko minuta i porofesora 
Muzura koji je bolestan. 
Svoje izvješće započela je sa izmjenama nastavnih programa za akademsku godinu 2017./2018. i 
pozvala sve da do mjeseca svibnja predaju prijedloge za izmjenama, kako bi se ove godine posao 
odradio na vrijeme. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjenama nastavnih programa 

 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnja  satnica Novi prijedlog 
satnice 

Fizika obvezni Fizioterapija 1. 30 P + 20 V 30P + 10S 

 
 
Ova odluka stupa na snagu ak.g. 2017./2018. 

 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Zdravo 
novorođenče 

obvezni Primaljstvo 1. Prof.dr.sc.Srđan 
Banac 

Doc.dr.sc.Iva 
Bilić  Čaće 



Bolesno 
novorođenče 

obvezni Primaljstvo 2. Prof.dr.sc.Srđan 
Banac 

Doc.dr.sc.Iva 
Bilić  Čaće 

 
 
Ova odluka stupa na snagu ak.g. 2017./2018. 

 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću 

 

O D L U K U 
o uvođenju novog izbornog kolegija 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Specifičnosti fizioterapije u 
bolesnika treće  životne dobi 

izborni Diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2.  Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 

Novosti u liječenju upalnih 
reumatoidnih bolesti 

izborni Diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2.  Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 

 
 
Ova odluka stupa na snagu ak.g. 2017./2018. 

 

Profesorica Malnar nadalje je izvjestila članove Vijeća da je na Medicinskom fakultetu postojao 

bridging program namijenjen prvostupnicima sestrinstva koji rade na radnim mjestima primalja, a 

koje ulaskom u Europsku uniju više ne mogu biti prvostupnice sestrinstva, pa se na inicijativu komore 

krenulo sa razlikovnim programom za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa preddiplomskog 

stručnog studija Sestrinstvo na preddiplomski stručni studij Primaljstvo. Program traje tri semestra, 

priznaju se opći predmeti sa Sestrinstva, te polažu stručni kolegiji u visini 90 ECTS bodova.  Do sada je 

program završilo 26 primalja i kako postoje brojni upiti, na prijedlog komore opet ćemo pokrenuti taj 

program za 30 polaznika.  

 

II. Bridging program kvota 30 polaznika 
 
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 

Semestar a:       

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

 Uvod u istraživački rad 
Viši predavač Martina 
Šendula Pavelić, prof. 

1
5 

0 0 1 

 Spolno i reprodukcijsko zdravlje Mr.sc.Miljenko Manestar 
3
0 

15 0 2 

 Planiranje obitelji Mr.sc.Miljenko Manestar 
3
0 

15 0 2 

 Primaljstvo u zajednici 
Predavač,Angela 
Lovrić,prof.reh. 

3
0 

120 0 6 

 



 Osnove humane genetike Prof.dr.sc.Smiljana Ristić 
1
5 

0 0 1 

 Prenatalna primaljska skrb 
Predavač Anica Stanković, 
prof.reh. 

1
5 

30 0 2 

 Primaljska njega trudnice 
Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

3
0 

120 0 6 

 Primaljska njega rodilje 
Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

3
0 

120 0 6 

 Postnatalna primaljska njega 
Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

3
0 

90 0 5 

 Ginekologija Doc.dr.Alemka Brnčić Fischer 
3
0 

0 0 2 

 Osnove transfuzijske medicine Prof.dr.Sanja Balen 
1
5 

0 0 1 

 
Primjena lijekova u žena 
reproduktivne dobi 

Dr.sc.Kristina Pilipović 
1
5 

0 0 1 

 
Kritičko razmišljanje u 
primaljstvu 

Mr.sc.Miljenko Manestar 
1
5 

30 0 2 

 
Primaljstvo temeljeno na 
dokazima 

Doc.dr.sc.Gordana Brumini 
1
5 

15 0 2 

 Primaljska njega u ginekologiji 
Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

3
0 

210 0 9 

 Primaljska njega u puerperiju 
Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

1
5 

60 0 3 

 Kronične bolesti i trudnoća 
Doc.dr.sc.Vedran 
Frančišković 

1
5 

0 0 1 

 Rizična trudnoća Doc.dr.sc.Aleks Finderle 
3
0 

0 0 2 

 Komplikacije u puerperiju Prof.dr.sc.Herman Haller 
1
5 

0 0 1 

 Komplikacije u porodu Doc.dr.sc.Tea Štimac 
3
0 

0 0 2 

 
Bolesno novorođenče i 
nedonošće 

Doc.dr.sc.Iva Bilić 
3
0 

0 0 2 

 
Primaljska njega u rizičnih 
trudnoća 

Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

2
0 

180 0 7 

 
Primaljska njega bolesne 
novorođenčadi 

Viši predavač Deana Švaljug, 
prof.reh. 

3
0 

210
0 

0 9 

 Završni rad  0 450 0 15 

 

 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću 

 

O D L U K U 



 

I. Akademske godine 2016./2017. pokreće se razlikovni program za ostvarivanje horizontalne 
pokretljivosti sa preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na preddiplomski stručni studij 
Primaljstvo. Program traje tri semestra i njime se stječe 90 ECTS bodova i stručni naziv 
stručna prvostupnica Primaljstva. 
 

II. Nastavni plan sastavni je dio ove Odluke. 
 

Sveučilište je prošle godine pokrenulo izbor najboljeg nastavnika Sveučilišta, pa je potrebno na svakoj 

sastavnici izabrati najboljeg predstavnika suradničkih i znanstveno-nastavnih zvanja.  

 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću 

 

O D L U K U 
 

 

Imenuje se povjerenstvo za izbor najboljeg nastavnika u sastavu: 
 
1. Prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof., 
2. Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. i 
3. Dorotea Šulavjak, studentica. 

 

 

Profesorica Malnar pozvala je pročelnike katedri da razmisle o potencijalnim kandidatima sa svojih 

katedri koji bi mogli ući u izbor. Sa Sveučilišta još nije stigao natječaj niti se zna kakvi će biti kriteriji. 

 

Profesorica je nadalje predložila da Fakultetsko vijeće zauzme stav da se prilikom izbora i reizbora 

uvažavaju ankete provedene  i na Medicinskom fakultetu, tj. da je svejedno da li je provedena na 

Medicini ili na Fakultetu zdravstvenih studija, međutim nakon kraće rasprave zaključeno je da će se 

zatražiti mišljenje Odbora za kvalitetu i na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća odlučiti što ćemo sa 

anketama. Do tada ide po starom – svaki Fakultet svoja anketa.  

 

Profesorica Malnar ukratko je izvijestila prisutne o pisanju Izvješća strategije za 2016. kao i Akcijskog 

plana za 2017. te je uputila zainteresirane da se ista može pogledati na Sveučilišnom share point 

portalu (ulaz pomoću AAI podataka). 

Danas će biti objavljen natječaj za dekanovu nagradu Viktor Finderle. 
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad.3. Izvješće  dekana  
 
Dekan je izvijestio prisutne da je održan sastanak sa Upravom Thalassotherapie Crikvenica i da će 
sljedeći tjedan biti potpisan Ugovor o suradnji. Plan je da se nastava na studiju Fizioterapije prebaci iz 
Lovrana  u Crikvenicu. Sa Autotransom će se probati dogovoriti povlaštena karta za studente. 
Svečana sjednica povodom Dana Fakulteta održati će se 23. ožujka, a promocije (3) u ponedjeljak 20. 
ožujka u prostoru HKD-a na Sušaku. O datumu sljedeće radne sjednice članovi Fakultetskog vijeća biti 
će pravovremeno obaviješteni. 
 



Dekan je ukratko izvijestio prisutne o financijskom poslovanju Fakulteta u protekloj godini te je naveo 
da su prihodi 2016. manji (10.771.587,00 kn) u usporedbi sa prihodima iz 2015. (11.967.892,00 kn) iz 
razloga što je Fakultet 2015. dobio od Sveučilišta iznos 1.056.004,00 kn , a ove godine 180.000,00 kn 
na ime kapitalnih ulaganja. Također razlika se vidi i u školarinama (izdatak prema MF). Rashodi su 
također nešto manji 2016. (10.747.234,00 kn) dok su 2015. bili (11.864.524,00 kn). Svi podaci 
preuzeti su iz Financijskog izvještaja predanog nadležnim institucijama, a cijeli izvještaj može se 
pogledati na mrežnim stranicama Fakulteta.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Docent Hauser upoznao je prisutne sa problemom koji se pojavio u KBC-u, a radi se o studentu 
Primaljstva koji je slikao sa mobitelom za vrijeme nastave i sliku objavio na Facebook-u. Nakon 
rasprave zaključeno je da je potrebno pregledati Etički kodeks i po potrebi uvrstiti u njega i zabranu 
fotografiranja i korištenje mobitela za vrijeme nastave i slično. 
 
Profesorica Dvornik izvijestila je da je određen novi Erasmus dan za 07. ožujka. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata predložila je da se na Fakultetu održe Dani otvorenih vrata o čemu će se još 
razmisliti, još uvijek nije završena evaluacija studentskih projekata.  
 
Ad. 6. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća strategije za 2016. i Akcijskog plana za 2017. godinu 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 
Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2016. i Akcijski plan o provedbi 
Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu.  
 
Ad. 7. Kadrovska pitanja  
 

7.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za 
javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno 
za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing., 2. prof. dr. sc. Daniela 
Malnar, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med. 
 

7.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i 
reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Željko Župan, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 



 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. 
med., 2. prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
7.3. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana hitna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr.sc. Goran Hauser, dr. med., 2. doc. dr. sc. Josip Žunić, dr. med. i 3. 
doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr.sc. Goran Hauser, dr. med., 2. doc. 
dr. sc. Josip Žunić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
7.4. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-
nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo za izbor imenovati će Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci. 
 
7.5. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
pedijatrija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. 
dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 

 
7.6. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana pedijatrija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija 
u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. 
dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 

 
7.7. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i 
zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, 
dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 



 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 
2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 

 
7.8. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i 
zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, 
dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. mr. sc. Karin Kuljanić, dipl. psiholog - prof., 
2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog i 3. mr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog - prof. 
 
7.9. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana sestrinstvo na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  
bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. Tatjana Brusich, prof. reh., 2. doc. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. i 3. 
Uljančić Saša, prof. reh. 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Tatjana Brusich, prof. reh., 2. doc. dr. sc. 
Mirjana Graovac, dr. med. i 3. Uljančić Saša, prof. reh. 
 
7.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Doc. dr. sc. IVA RINČIĆ, dipl. kroatolog i dipl. sociolog.,  reizabire se u znanstveno - nastavno zvanje i 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje 
filozofija, znanstvena grana filozofijska bioetika, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2017. godine. 
 
7.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje viši predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. ARIANA FUŽINAC-SMOJVER, dr. med.,  reizabire se u  nastavno zvanje i odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2017. godine. 
 
7.12. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-
nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 



znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr.sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, 
dr.med. i 3. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, dr.med. 
 
7.13. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora šest nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana fizikalna medicina i rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. Ivana Kotri Mihajić, prof. reh., 2. izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 
doc. dr. sc. Tatjana Kehler,  dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Ivana Kotri Mihajić, prof. reh., 2. izv. prof. 
dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3.doc. dr. sc. Tatjana Kehler,  dr. med. 
 

 
 

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


