
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/18-01/19 
Ur.broj: 2170-57-5-01-18-2 
Rijeka, 05. travnja 2018.   
 

Z A P I S N I K 
 

 
VII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2017./2018. god., 
održane  u četvrtak, 05. travnja 2018. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,15 sati. 
 
Prisutno: 14 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

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

 
D n e v n i  r e d 

 
 

1. Usvajanje zapisnika V. i VI. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Stavljanje van snage Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih  
 

 studija Sveučilišta u Rijeci 
 

7. Donošenje odluke o izmjeni čl. 2. i 5. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija 
 

8. Kadrovska pitanja  
 

8.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor - trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana povijest medicine i biomedicinskih znanosti na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno za 50% nastavne 
obveze. 

 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med., 2. prof. dr. sc. Srećko Gajović, 
dr. med., i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
8.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 



ortopedija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze. 

 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 2. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., i 3. 
prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
8.3. 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 humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. 
Arijana Krišković, prof. i 3.  doc. dr. sc. Anamaria Gjuran Coha, prof. 
 

8.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi  

O D L U K U 
 

MAJA MILANOVIĆ ĐORĐEVIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana ginekologija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno za 50% nastavne 
obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. travnja 2018. godine. 
 
 

8.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi  

O D L U K U 
 

SVJETLANA GAŠPAROVIĆ BABIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno 
za 50% nastavne obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. travnja 2018. godine. 
 

8.6. 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 
 
VERNER MARIJANČIĆ, mag. rehab. educ., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 



Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 

8.7. 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 
 
JASNA LULIĆ DRENJAK, prof. fiz. kul., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
viši predavač, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena 
grana kineziologija sporta, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim 
radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 

 
8.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, o ispunjavanju uvjeta  za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

O D L U K U 
 
PAULA JOVANOVIĆ, prof. pedag.,  ne izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija, na Katedri za 
temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
BORIS BEZAK, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, na Katedri za 
laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. ERVIN JANČIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
neurologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 

8.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jedanaest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 



O D L U K U 
 
MIA GRKOVIĆ, mag. med. techn., IVA KEGLEVIĆ, mag. med. techn., TATJANA KRIŠTOFIĆ, mag. med. 
techn., IRENA BARBARIĆ, mag. med. techn, ROZMARI TUSIĆ, mag. med. techn., MORANA MAGAŠ, 
mag. med. techn i SUZANA VIDRIH, mag. med. techn.,  izabiru se u 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, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. LUKA VONČINA, dr. med.,  izabire se u znanstveno - nastavno zvanje docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2018. godine. 
 
 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika V. i VI. sjednice Fakultetskog vijeća  
  

Utvrđuje se da su zapisnici V. i VI. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. veljače 2018. i 19. ožujka 
2018. usvojeni.  

 
Dnevni red je usvojen uz dopunu u točki: 
 

8.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Doc. dr. sc. GORAN HAUSER, dr. med.,  izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana internamedicina, na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenoim 15 sati tjedno za 50% nastavne obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 

 

Tajnica je nadodala da su u pozivu omaškom navedeni pogrešni datumi (mjesec) stupanja na snagu 
odluka- umjesto travnja, treba pisati svibanj, tj. lipanj (Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 
2018. o realizaciji promjena zapošljavanja i napredovanja zaposlenika). U konačnim odlukama biti će 
navedni ispravni datumi. 



 

Ad. 2. Izvješće  dekana  

Na samom početku sjednice Dekan se u ime Rektorice ispričao prisutnim članovima Fakultetskog 
vijeća zbog nedolaska, te najavio da je posjet dogovoren za srijedu 09. svibnja 2018. u 14 15 sati, 
kada će se održati i sljedeća sjednica Fakultetskog vijeća. Osvrnuo se na održane Dane Fakulteta koji 
su ove godine bili bogati, a kao najznačajnije je  naveo otvaranje laboratorija za biomehaniku za kojeg 
vjeruje da će i u znanstvenom i u edukacijskom smislu biti pravi iskorak ovog Fakulteta. Laboratorij je 
opremljen uz pomoć docenta Stanislava Peharca koji će ujedno biti i njegov voditelj. Vrijednost se 
kreće oko 70.000 Eura. Radi se o trećem laboratoriju ovakve vrste u Hrvatskoj, ali prvom u području 
zdravstva. Pruža velike mogućnosti razvoja, posebno studentima i predstavlja odličan poligon za 
znanstveni rad. Plan je implementirati i ultrazvuk lokomotornog sustava što će uz biomehaniku biti 
avangardna kombinacija u fizioterapiji. Spomenuo je da je održan okrugli stol na temu edukacije 
zdravstvenih neliječničkih kadrova, otvaranje miomirisnog vrta i dr. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 

Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. – prodekanica za nastavu 
 
Profesorica je obavijestila prisutne o rokovima za predbilježbe i upise u novu akademsku godinu 
2018./2019.: 

 

 
UPISI 

 

 
Ljetni rok 

 
Jesenski rok 

 
Rok  za prijavu na sve 
preddiplomske stručne studije 

15.06.2018. 31.08.2018. 

Rok za slanje potvrda o radnom 
iskustvu za izv.  studente 
Sestrinstva 15.06.2018. 

 
31.08.2018. 

Objava konačne rang liste u 
"Postani student" 16.07.2018. 19.09.2018. 



 
 
 
Na ovo vijeće stiglo je dosta promjena, a sljedeće vijeće u 5. mjesecu je posljednje za izmjene, pa 
profesorica moli sve koji planiraju nešto mijenjati da na vrijeme dostave podatke. U 5. mjesecu 
krenuti će se sa vijećima godišta, a do sredine 6. mjeseca trebali bi biti gotovi nastavni programi. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU  
O PROMJENAMA STUDIJSKIH PROGRAMA 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Hitna medicina 
– sestrinski 
pristup 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni  

2. Predavač Emilija 
Lazarević, prof.reh. 

Predavač Kata 
Ivanišević, mag. sestr. 

Fiziologija Obvezni Sestrinstvo - 
redovni  

1. Prof.dr.sc. Biserka 
Mulac - Jeričević 

Izv.prof.dr.sc. Hana 
Mahmutefendić 

Patofiziologija Obvezni Sestrinstvo - 
redovni  

1. Prof.dr.sc.Jagoda 
Ravlić-Gulan 

Doc.dr.sc.Tanja Grubić 
Kezele 

Patofiziologija 
 

Obvezni Sestrinstvo - 
izvanredni 

1. Izv.prof.dr.sc.Gordan
a Blagojevi-Zagorac 

Doc.dr.sc.Tanja Grubić 
Kezele 

Hitna medicina - 
sestrinskipristup 

Obvezni Sestrinstvo - 
izvanredni 

2. Predavač Emilija 
Lazarević, prof.reh. 

Predavač Zoran 
Vuković, mag. sestr. 

Zdravstvena 
njega odraslih I 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni i 
izvanredni 

2. Predavač Tatjana 
Brusich,prof.reh., 
bacc.sesre 

Predavač Suzana Vidri 
h, mag. sestr. 

Kliničke vjeežbe 
III 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni i 
izvanredni 

3. Doc.dr.sc. Sandra  
Bošković 

Predavač Tatjana 
Krištofić, mag. sestr. 

Osnove 
medicinske  
kemije i 
biokemije 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni i 
izvanredni 

3. Doc.dr.sc.Jelena 
Marinić 

Prof.dr.sc . Jadranka 
Varljen 

Anatomija Obvezni Sestrinstvo - 
redovni 

1. Doc.dr.sc. Juraj 
Arbanas 

Doc.dr.sc. Tanja Čelić 

Zdravstveni 
odgoj s 
metodama 
učenja i 
promocija 
zdravlja 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Izv.prof.dr.sc. 
Elizabeta Dadić Hero 

Predavač Svjetlana  
Gašparović Babić, 
dr.med. 

Anatomija Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 

1. Prof.dr.sc. Tamara 
Šoić Vranić 

Prof.dr.sc. Marina 
Nikolić 

UPISI ZA BRUCOŠE  (RED. i IZV.) 18.07. - 20.07.2018. 20.09. - 21.09.2018. 

UPISI U VIŠE GODINE (RED.)   17.09. - 28.09.2018. 

UPISI ZA DIPLOMSKE STUDIJE   01.10. - 05.10.2018. 



izvanredni 

Fiziologija   s 
patofiziologijom 

Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

1. Doc.dr.sc.Hrvoje 
Jakovac 

Izv.prof.dr.sc. Natalia 
Kučić 

Opstetricija Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

1. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Patologija Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc. Maja 
Krašević 

Prof.dr.sc. Senija  
Eminović 

Primaljska  
njega u  
ginekologiji 

Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

2. Viši predavač Deana  
Švaljug 

Predavač Iva Keglević, 
mag.med.tech. 

Puerperij Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Rad grupe  u 
primaljstvu 

Izborni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Rizična trudnoća Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Komplikacije u 
porodu 

Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Komplikacije u 
puerperiju 

Obvezni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Osnove 
instrumentiranj
a u ginekologiji i 
porodništvu 

Izborni Primaljstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Prof.dr.sc. Herman 
Haller 

Predavač Maja 
Milanović Đorđević, 
dr.med. 

Klinička 
kineziologija 

Obvezni Fizioterapija 1. Prof.dr.sc. Dragica 
Bobinac 

Doc.dr.sc.Juraj 
Arbanas 

Fiziologija  s 
patofiziologijom 

Obvezni Fizioterapija 1. Prof.dr.sc .Ines 
Mrakovčić Šutić 

Izv.prof.dr.sc.Hrvoje 
Jakovac 

Fiziologija  s 
patofiziologijom 

Obvezni Radiološka   
tehnologija- 
redovni i   
izvanredni 

1.  Prof.dr.sc. Natalia 
Kučić 

Prof.dr.sc.Gordana 
Laškarin 

Socijalna 
medicina i 
epidemiologija 

Obvezni Radiološka   
tehnologija - 
redovni i   
izvanredni 

2.  Izv. prof. dr.sc. Vanja 
Vasiljev Marchesi 

Doc. dr.sc. Lovorka 
Bilajac 

Cjelovita skrb o  
mentalnom 
zdravlju 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 

2. Prof.dr.sc.Tanja  
Frančišković 

Doc.dr.sc. Jasna 
Grković 



zdravlja  
 
 

Osnove grupne 
psihoterapije 

izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja  
 
 

2. Prof.dr.sc.Tanja  
Frančišković 

Izv. prof.dr.sc. Ika 
Rončević Gržeta 

Uvod  u grupnu 
analizu I 

izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja  
 
 

2. Prof.dr.sc.Tanja  
Frančišković 

Izv. prof.dr.sc. Ika 
Rončević Gržeta 

Uvod  u grupnu 
analizu II 

izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja  
 
 

2. Prof.dr.sc.Tanja  
Frančišković 

Izv. prof.dr.sc. Ika 
Rončević Gržeta 

Psihičke funkcije 
i njihovi 
poremečaji 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja  
 
 

2 Izv. prof.dr.sc. Ika 
Rončević Gržeta 

Doc.dr.sc.Ivana 
Ljubičić Bistrović 

Umijeće 
medicinske 
nastave 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja, 

1. Prof.dr.sc.Dragica 
Bobinac 

Prof.dr.sc.Daniela 
Malnar 



Menadžment 
u sestrinstvu, 
Fizioterapija 
 
 

 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2018./2019. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU  
O PROMJENI IMENA KOLEGIJA 

 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Novi naziv Voditelj 

Osnove 
farmakologije 
(15 P) 

Obvezan Preddiplomski 
stručni studij 
Primaljstvo 

2. Farmakologija Doc.dr.sc. Kristina 
Pilipović 

Primjena 
lijekova u 
ženareprodukt
ivne dobi (15P) 

Obvezan Preddiplomski 
stručni studij 
Primaljstvo 

2. Farmakologija Doc.dr.sc. Kristina 
Pilipović 

 
 
 

Odluka se primjenjuje od akademske godine 2018./2019. 
 
 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU  
O UKIDANJU IZBORNIH KOLEGIJA 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Organizacija psihijatrijske 
službe (UKIDA SE) 

izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja  
 
 

2. Prof.dr.sc.Tanja  Frančišković 

Zaštita osoba i okoliša pri izborni Radiološka  3. Izv.prof.dr.sc. Svjetlana Grbac 



radu s radionuklidima u 
medicini (UKIDA SE) 

tehnologija Ivanković 

Uloga sestre u laboratorijskoj 
dijagnostici (MIROVANJE) 

izborni Sestrinstvo - 
redovni i 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc. Štefica  Dvornik 

Osnove laboratorijske 
medicine u primaljstvu 
(MIROVANJE) 

izborni Primaljstvo- 
redovni i 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc. Štefica  Dvornik 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2018./2019. 
 
Sveučilišni Pravilnik o studiranju mogao bi biti gotov do 5. mjeseca pa je plan da se na Fakultetskom 
vijeću izlože izmjene kako bi se iste mogle prenjeti nastavnicima da budu upućeni  i obrate pozornost 
prilikom pisanja izvedbenih planova. 
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr. sc. Marko Zelić- pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II- izvijestio je da je posjet  
Zarah Perry-Woodford iz St. Mark´s and Northwick Park Hospital iz Londona i predstavnika svjetske 
organizacije enterostomalnih terapeuta (World Council of Enterostomal Therapists (WCET) prošao 
uspješno, te da je Fakultet dobio akreditaciju za izvođenje programa Enterostomalne terapije 
sljedeće 3 godine. 
 
Nadodao je da vlada velika zainteresiranost za navedeni program i da je plan da se i sljedeće godine 
ide sa istim. Velika prezentacija programa biti će u 5. mjesecu na Skupu o enterostomalnoj terapiji u 
Poreču gdje se očekuje broj od 180 sudionika koji su potencijalni polaznici našeg cjeloživotnog 
programa Enterostomalne terapije. 
LLL program za instrumentarke je revidiran i mogao bi bit spreman za sljedeću akademsku godinu.  
 
Deana Švaljug - u ime Katedre za Primaljstvo izvjestila je da je završen program edukacije mentora 
koji je trajao godinu i pol. Projekt se pokazao izuzetno uspješnim i u buduće će se provoditi edukacija 
mentora po uzoru na ovaj projekt. Poslana je prijava projekta vezano za porod u vodi i opremanje 
odgovarajuće jedinice u KBC- u. U Srbiju se ide krajem 5. mjeseca, ide delegacije od 4-5 ljudi i to će 
biti iskorišteno za promidžbu naših studija, ponajviše Primaljstva na tom području. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata Antonia Plišić izvijestila je da su 4 studentska projekta prošla i odobrena su 
im sredstva, trenutno se spremaju za simpozij In health. Za vrijeme održavanja Dana Fakulteta 
studenti su održali Dane otvorenih vrata na kojima su bili prisutni učenici Medicinske škole iz Pule i 
učenici Prve riječke hrvatske gimnazije koji su bili zadovoljni viđenim. Profesorica Malnar zahvalila je 
studentima na zalaganju koje su uložili u prezentaciji Fakulteta. Dekan je ponudio pomoć pri 
organizaciji simpozija In health. Predstavnica studija Prmaljstva Petra Plivelić izvijestila je da je 
prijavljen projekt obilježavanja međunarodnog Dana primalja- posjet bolnici u Beču, međutim 
Studentski zbor Sveučilišta nije odobrio sredstva za isti. 
 
Ad. 6. Stavljanje van snage Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih  

 
 studija Sveučilišta u Rijeci 



 
Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 
 

ODLUKU 
 
 

I.  Stavlja se van snage Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih    
 studija Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-06/15-02/98) donesen dana 19. studenog 2015. 
 

II.  Od dana stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se odredbe Pravilnika o stegovnoj 
odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 602-04/14-01/02) donesen dana 20. 
listopada 2014. 
 

III.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad. 7. Donošenje odluke o izmjeni čl. 2. i 5. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija 

Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća strategije za 2017.  
 

Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

ODLUKU 
 

I. U Statutu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci (Klasa:003-05/15-02/42 od 15. srpnja   

 2015.) mijenja se članak 2. stavak 1. i 5. na način da isti sada glase: 

 

„(1) Naziv Fakulteta je: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija. 

   Skraćeni naziv Fakulteta je: Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci. 

 

 (5) Naziv Fakulteta na engleskom jeziku glasi: „University of Rijeka, Faculty of Health Studies“. 

 

II.    Članak 5. stavak 4.  mijenja se i glasi: 

„Za ostalo poslovanje Fakultet koristi pečat pravokutnog oblika veličine 38x10 mm, s nazivom 

„Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija“. 

 

III.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad. 8. Kadrovska pitanja  

 
8.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor - trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana povijest medicine i biomedicinskih znanosti na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno za 50% nastavne 
obveze. 

 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med., 2. prof. dr. sc. Srećko Gajović, 
dr. med., i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 



8.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
ortopedija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze. 

 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 2. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., i 3. 
prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
8.3. 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 humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. 
Arijana Krišković, prof. i 3.  doc. dr. sc. Anamaria Gjuran Coha, prof. 
 

8.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi  

O D L U K U 
 

MAJA MILANOVIĆ ĐORĐEVIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana ginekologija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno za 50% nastavne 
obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2018. godine. 
 
 

8.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi  

O D L U K U 
 

SVJETLANA GAŠPAROVIĆ BABIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno 
za 50% nastavne obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2018. godine. 
 

8.6. 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 
 
VERNER MARIJANČIĆ, mag. rehab. educ., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje temeljne medicinske 



znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 

8.7. 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 
 
JASNA LULIĆ DRENJAK, prof. fiz. kul., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
viši predavač, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena 
grana kineziologija sporta, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim 
radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 

 
8.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, o ispunjavanju uvjeta  za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 

O D L U K U 
 
PAULA JOVANOVIĆ, prof. pedag.,  ne izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija, na Katedri za 
temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
BORIS BEZAK, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, na Katedri za 
laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. ERVIN JANČIĆ, dr. med.,  izabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
neurologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 



8.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jedanaest nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
MIA GRKOVIĆ, mag. med. techn., IVA KEGLEVIĆ, mag. med. techn., TATJANA KRIŠTOFIĆ, mag. med. 
techn., IRENA BARBARIĆ, mag. med. techn, ROZMARI TUSIĆ, mag. med. techn., MORANA MAGAŠ, 
mag. med. techn i SUZANA VIDRIH, mag. med. techn.,  izabiru se u 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, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. LUKA VONČINA, dr. med.,  izabire se u znanstveno - nastavno zvanje docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2018. godine. 
 

8.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Doc. dr. sc. GORAN HAUSER, dr. med.,  izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana internamedicina, na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenoim 15 sati tjedno za 50% nastavne obveze, na vrijeme od pet (5) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2018. godine. 

 
Ad. 9. Razno 
 
Izvanredna profesorica Vanja Vasiljev Marchesi u svojstvu predsjednice Etičkog povjerenstva za 
zaštitu akademske čestitosti izvjestila je prisutne o predmetu o kojem se raspravljalo na posljednjoj 
sjednici povjerenstva, a radi se o prijavi prof. dr. sc. Klementine Ružić, dr. med. protiv 15 studenata 2. 
godine diplomskog studija Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja zbog falsificiranja 
njenog potpisa u indeksu. Nakon očitovanja prijavljenih studenata koji kažu da nemaju saznanje tko 
je to učinio, Etičko povjerenstvo donjelo je zaključak da članovi Etičkog povjerenstva najozbiljnije 
osuđuju prijavljeno ponašanje i preporučuju da se ubuduće provjeri dostupnost nastavnika za 
potpisivanje indeksa, te da se indeksi na Klinikama i Katedrama ne ostavljaju duže od 8 dana. Također 



ističu da su studenti dužni voditi računa o svojim indeksima budući su isti njihove osobne isprave 
kojima dokazuju svoj status studenta.  
   
 

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


