
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/15-01/07 
Ur.broj: 2170-57-5-01-15-2 
Rijeka, 18. lipnja 2015. 
           

Z A P I S N I K 

 
VIII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2014./2015. god., 
održane  u četvrtak, 18. lipnja 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,  

 
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 VII. sjednice Fakultetskog vijeća  

 

2. Izvješće dekana  

 

3. Izvješća  prodekana 

 

4. Izvješće studenata 

 

5. Donošenje odluke o izmjeni članka 6. stavka 2. Statuta fakulteta 

 

6. Kadrovska pitanja  

 

 6.1. Izmjena odluke Fakultetskog vijeća od 7. svibnja 2015. (Klasa: 003-06/15-02/51, Ur.broj: 

2170-57-5-01-15-1) - imenovanje stručnog povjerenstva u sastavu: 1.prof.dr.sc. Vera Vlahović-

Palčevski, dr.med. 2. prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 

 6.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znantveno-nastavnom zvanju docent, 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. Oleg Petrović, dr.med., 

3.prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. 

 6.3. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, te imenovanju stručnog 
povjerenstva. 

 

Stručno povjerenstvo u sastavu: doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., prof.dr.sc. Herman Haller, 
dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr.med. 
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen uz dopune u točki: 



 

 6.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog  
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., 2.prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić, 

dipl.psiholog, 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med.  

2. izv.prof.dr.sc. Sanja Zoričić-Cvek, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 

6.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva  
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. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.sociolog i kroatolog, 2.prof.dr.sc. 

Mladenka Tkalčić, dipl.psiholog., 3. prof.dr.sc. Nada Gosić, dipl.polit. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić, 

dipl.psiholog, 2. mr.sc. Karin Kuljanić, dipl.psiholog-prof. 3. mr.sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl.psiholog-

prof. 

6.6. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na 
Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr.med., 2.prof.dr.sc. Ika 
Rončević-Gržeta, dr.med., 3. prof.dr.sc. Tanja Frančišković, dr.med. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, 
dr.med., 2.prof.dr.sc. Ika Rončević-Gržeta, dr.med., 3. prof.dr.sc. Tanja Frančišković, dr.med. 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika VII. sjednice Fakultetskog vijeća  

  

Utvrđuje se da je zapisnik VII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 7. svibnja 2015. usvojen.    
 
Ad. 2. Izvješće dekana 

 

Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 23. srpnja 2015. Izvjestio je da 
je od posljednje sjednice Fakultetskog vijeća održano nekoliko sastanka sa Rektorom vezano za 
koeficijente Fakulteta zdravstvenih studija, sjednica Senata održana je 26. svibnja, potpisan je Ugovor 
sa Medicinskim fakultetom o reguliranju financijskih odnosa i da je donesena odluka kojom su 
nastavnici u naslovnim zvanjima u obvezi održati 20 sati nastave bez naknade, a do sada je to bilo 10 
sati (sukladno odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta)-izmjena 24.srpnja 2015. na 40 norma 
sati nastave. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće prodekana 

 

Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. - prodekanica za nastavu  



 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 

o promjenama u nastavnim programima u akademskoj godini 2015./2016. 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Higijena i 
epidemiologija 

obvezni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

2. Izv.prof.dr.sc. Branko 
Kolarić  

Doc.dr.sc.Vanja Tešić 

Imunologija obvezni Redovni i  
izvanredni 
studij 
Medicinsko 
lab.dijagn. 

2. Prof.dr.sc.Zlatko 
Trobonjača 

Prof.dr.sc.Hana 
Mahmutefendić 

Osnove grupne  
psihoterapije 

obvezni Diplomski 
studij 
Fizioterapija i 
Sestrinstvo 

1. Prof.dr.sc.Tanja 
Frančišković 

Doc.dr.sc. Jasna 
Grković 

Osnove humane 
genetike 

obvezni Primaljstvo 2. Prof.dr.sc.Smiljana 
Ristić 

Doc.dr.sc.Nada 
Starčević Čizmarević 

Uvod u 
istraživački rad 

obvezni Primaljstvo 2. Prof.dr.sc. Amir Muzur Predavač Martina 
Šendula Pavelić 

Osiguranje 
kvalitete u 
radiološkoj 
dijagnostici 

obvezni Radiološka 
tehnologija 

3. Doc.dr.sc. Dragan 
Kubelka 

Doc.dr.sc.Slaven 
Jurković 

Tehnike 
slikovnog 
prikaza 

obvezni Radiološka 
tehnologija 

1. Prof.dr.sc. Damir 
Miletić 
Mr.sc. Marzena 
Renata  Mazur Grbac 

Prof.dr.sc.Berislav 
Budiselić 
Dr.sc.Danijela 
Vujaklija - Veljković 

Prva pomoć obvezni Radiološka 
tehnologija 

1. Prof.dr.sc. Alan Šustić 
Fred Zaidler, dr.med. 

Prof.dr.sc. Alen 
Protić 

Zdravstvena 
psihologija 

obvezni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

2. Prof.dr.sc.Ika Rončević 
Gržeta 

Predavač Mirjana 
Pernar 

Klinička 
medicina III 

Otorinolaringolo
gija 

obvezni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

3. Prof.dr.sc.Radan 
Starčević 

Doc.dr.sc.Tamara 
Braut 

Osnove 
nutricionizma i 
dijetoterapije 
Osnove 
nutricionizma 
(novi naziv 
kolegija) 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Medicinsko 
laboratorijske 
dijagnostike 

1. Prof.dr.sc.Čedomila 
Milin 

Doc.dr.sc.Jelena 
Marinić 



Laboratorijska 
dijagnostika u 
pedijatriji 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Medicinsko 
laboratorijske 
dijagnostike 

1. Prof.dr.sc.Igor Prpić Doc.dr.sc.Srećko 
Severinski 

Patofiziologija obvezni Sestrinstvo 
izvanredni 

2. Prof.dr.sc.Jagoda 
Ravlić-Gulan  

Doc.dr.sc.Gordana 
Blagojević Zagorac 

Ginekologija i 
porodništvo 

obvezni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

2. Prof.dr.sc.Oleg 
Petrović 

Predavač 
mr.sc.Mirko Prodan 

Menadžment u 
zdravstvu 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija, 
Sestrintvo – 
menadžment 
u sestrinstvu, 
Sestrinstvo – 
promocija i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

1. Prof.dr.sc.Igor Prpić Prof.dr.sc.Sanja 
Balen 
 

 
Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2015/2016. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 

o ukidanju izbornih kolegija u akademskoj godini 2015./2016. 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Nefarmakološki pristup 
shizofrenom bolesniku u 
dnevnoj bolnici 

Izborni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 
Fizioterapija 

3. Izv.prof.dr.sc. Eduard Pavlović 
mirovina 

Crtež u dijagnostici i terapiji 
psihijatrijskih poremećaja 

 Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo – 
promocija i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

2. Izv.prof.dr.sc.Eduard Pavlović 
mirovina 

Terapijski rezistentna 
schizofrenija 

 Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo – 

2. Izv.prof.dr.sc.Eduard Pavlović 
mirovina 



promocija i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

Nefarmakološki pristup 
schizofreniji 

Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo – 
promocija i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

2. Izv.prof.dr.sc.Eduard Pavlović 
mirovina 

Kronični duševni bolesnik Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo – 
promocija i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

2. Izv.prof.dr.sc.Eduard Pavlović 
mirovina 

 
Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2015/2016. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 

o uvođenju novog izbornog kolegija u akademskoj godini 2015./2016. 
 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Seksualno zlostavljanje 
djece 

Izborni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 
Fizioterapija 

3. Doc.dr.sc. Iva Rinčić  

 
Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2015/2016. 
 

Nadalje, profesorica Malnar izvjestila je članove Vijeća da će nastava u akademskoj godini  

2015./2016. započeti prema rasporedu iz tablice koja slijedi: 

I godina 28.09.2015.  

II i III godina 05.10.2015.  

I trimestar 05.10.2015. 12.12.2015 

II trimestar 18.01.2016 25.03.2016. 

III trimestar 18.04.2016 12.06.2016. 

 
 



Na Fakultetu se pokreću dva programa cjeloživotnog obrazovanja u suradnji s ustanovom 
ProgramPLUS s kojim se nadamo da ćemo ostvariti dugotrajnu suradnju, te je Fakultetsko vijeće na 
prijedlog Prodekanice za nastavu, jednoglasno donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 

 
1. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja Radiestezist.  
 
2. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje 

Sveučilišta u Rijeci. 
 
i 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja Bioterapeut.  
 
2. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje 

Sveučilišta u Rijeci. 
 

Nadalje, upozorila je prisutne da su tek dva studija kompletirali satnice (Sestrinstvo i Radiološka 
tehnologija za slijedeću akademsku godinu, zadnji rok je 1. srpnja. Ponovila je da je 1. srpnja rok i za 
vanjsku suradnju, te molila da se vodi računa  i o tome, jer onaj tko ne preda vanjsku suradnju do 15. 
rujna kada se počinju raditi ugovori, taj neće biti plaćen.  
Vanjska suradnja je dužnost voditelja studijskih programa i oni moraju biti racionalni prilikom odabira 
ljudi, a šefovi katedri biti će odgovorni za praćenje vanjske suradnje (ono što je plaćeno da bude i 
odrađeno) jer se radi o ogromnom financijskom izdatku.  
Potrebnoje napraviti popis tema završnih i diplomskih radova koji će biti objavljeni na web 
stranicama kao i naputak za pisanje radova (izrađen uz pomoć Stjepke Popović). 
Turnitin-svi završni i diplomski radovi moraju proći provjeru-15% podudarnosti, max do 20% uz 
obrazloženje mentora. 
Povodom Dana sestrinstva organiziran je izlet u Budimpeštu 26. i 27. lipnja- zainteresirani se mogu 
javiti Sandri Bošković. 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Izvjestio je prisutne da se počela raditi kotlovnica (investicija od oko 800.000,00 kuna uglavnom 
financirana od strane Sveučilišta, a manji dio će ići iz vlastitih sredstava). Radovi bi trebali završiti do 
konca mjeseca srpnja. 
Paralelno će se raditi i rampa za osobe sa invaliditetom, a nalazila bi se u središnjem (praznom) dijelu 
zgrade. Financirati će se iz sredstava dobivenih na natječaju Ministarstva branitelja 200.00,00 kuna + 
dio iz vlastitih sredstava. 
Od posljednjeg vijeća održano je nekoliko skupova: -Konferencija digestivne kirurgije u Opatiji (doc. 
Zelić), Healthy ageing (doc. Vanja Vasiljev Marchesi), Eurobioact (Zaklada za znanost) i 17. riječki dani 
bioetike (prof.Muzur). 
Osnovati će se tri Centra (neformalne ustrojbene jedinice): 
1. Centar za medicinsku komunikologiju pri Katedri za temeljne medicinske znanosti (voditelj: 
doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić), 
2.Centar za medicinsku informatiku i statistiku pri Katedri za temeljne medicinske znanosti (voditelj: 
izv.prof.dr.sc. Gordana Brumini) i 
3.  Centar za društveno-humanističke znanosti u zdravstvenim profesijama pri Katedri za javno 
zdravstvo (voditelj: prof.dr.sc. Nada Gosić). 



Budući voditelji Centara pozvani su da dostave mimi elaborate o radu Centara, temeljem kojih će se 
donjeti odluka o osnivanju. 
17. lipnja na Fakultetu je održan prvi sastanak šefova računovodstvenih službi sastavnica Sveučilišta 
na incijativu mr.sc. Vanje Župan, šefice našeg računovodstva. 
Održane su i Sindikalne igre- uz manju pomoć sponzora sudjelovali su i naši djelatnici i osvojili pehar u 
malom nogometu za žene.  
Uvodi se novi sustav kontrole vanjske suradnje (na inicijativu Danka Kirinčića i Vanje Župan), a radi se 
o profgramskom praćenju i evidenciji vanjske suradnje i uz to potrebno je biti racionalan pri odabiru 
suradnika. 
Slijedeći tjedan borave na Fakultetu dvije kolegice iz Poljske, u srijedu 24. lipnja u 12 održati će  
prezentaciju o europskim projektima (Poljska je najbolja u EU po uspješnosti prijave Europskih 
projekata. 
Mr.sc. Sanda Tamarut je ispred mini tima za Europske projekte Fakulteta zdravstvenih studija održala 
kratku prezentaciju o timu (članovi: Sanda Tamarut, Dinko Juretić i Vedran Ćurković uz pomoć 
Roberta Doričića)-pružaju pomoć prilikom odabira i prijave projekata. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

Ad. 4. Izvješće studenata 

 

Predstavnik studenata izvijestio je da je održana radionica "Kako napisati završni rad", sudjelovalo je 
39 studenata, ostala je dvojba da li dozvoliti studentima da pišu pregledne radove (potrebna je 
edukacija i studenata, ali i mentora), dva studenta Sestrinstva sudjelovala su na Školi prve pomoći u 
Zagrebu, u sklopu simpozija "Zdravlje za sve" u posjeti je bilo 13. studenata iz Roterdama (7 dana),  
Odvojili su se od Fossa i postati će samostalna udruga, započeo je projekt Studentski centar zdravlja, 
a završili su projekti  Dani sestrinstva i Pokreni se, vježbajmo zajedno. Krajem godine pisati će izvještaj 
Odboru za kvalitetu o problemima u nastavi. 
Dekanu je uručena zahvalnica za podršku u projektu Pokreni se, vježbajmo zajedno. 
 
Profesor Muzur istakao je da će se na nivou Fakulteta, zajedno sa studentima i odborom za 
kvalitetum osmisliti će se dosljedna politika koja će zadovoljiti razinu kvalitete završnih radova 
 
Ad. 5. Donošenje odluke o izmjeni članka 6. stavka 2. Statuta fakulteta 

 

Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću 
 

O D L U K U 

 

U Statutu Fakulteta zdravstvenih studija mijenja se članak 6. stavak 2. kako slijedi: 
 
Djelatnosti Fakulteta jesu: 

− visoko obrazovanje,  

− ostalo obrazovanje i poučavanje-cjeloživotno obrazovanje, 

− znanstvena i stručna djelatnost u području biomedicine i zdravstva,  

− izdavačka djelatnost, 

− prodaja udžbenika i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti, 

− organiziranje znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova, 

− uslužne djelatnosti za potrebe djelatnosti fakulteta, 

− sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite, 

− obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave, 

− sudska vještačenja iz znanstvenog i stručnog područja biomedicine i zdravstva. 



 
 
Ova odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
 

Ad. 6. Kadrovska pitanja  

 

6.1. Izmjena odluke Fakultetskog vijeća od 7. svibnja 2015. (Klasa: 003-06/15-02/51, Ur.broj: 2170-

57-5-01-15-1) - imenovanje stručnog povjerenstva u sastavu: 1.prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, 

dr.med. 2. prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, 

dr.med.,Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  

 
ODLUKU 

 
I. U  odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 003-06/15-

02/51, Ur.broj: 2170-57-5-01-15-1)  od 7. svibnja 2015. godine mijenja se točka II.  tako da sada 
glasi: 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1. prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med. 

2. prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. prof.dr.sc. Vera Vlahović-
Palčevski, dr.med., 2. prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, 
dr.med. 

 
 

6.2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u naslovnom znantveno-nastavnom zvanju docent, 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, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

 
I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju 

docent, 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. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., 2.prof.dr.sc. Oleg 

Petrović, dr.med., 3. prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.doc.dr.sc. Goran Hauser, 

dr.med., 2 .prof.dr.sc. Oleg Petrović, dr.med., 3. prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. 

 
6.3. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši 

predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, te imenovanju stručnog povjerenstva, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću.  



   
O D L U K U 

 

o provođenju postupka reizbora u nastavno zvanje 
i imenovanju stručnog povjerenstva 

 
I. Pokreće se postupak reizbora mr.sc. Miljenka Manestra, dr.med. u nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto višeg predavača, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, 
na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., 
prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, 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. 

 
6.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog  
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donosi sljedeću  

O D L U K U 

 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana 

neuroznanost na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 

Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., 2.prof.dr.sc. Mladenka 

Tkalčić, dipl.psiholog, 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.prof.dr.sc. Amir Muzur, 

dr.med.  2. izv.prof.dr.sc. Sanja Zoričić-Cvek, dr.med., 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 

 

6.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva  
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, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donosi sljedeću  

O D L U K U 

 

I. Raspisuje se natječaj za izbor dva 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. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.sociolog i kroatolog, 2.prof.dr.sc. 

Mladenka Tkalčić, dipl.psiholog., 3. prof.dr.sc. Nada Gosić, dipl.polit. 



III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. prof.dr.sc. Mladenka 

Tkalčić, dipl.psiholog, 2. mr.sc. Karin Kuljanić, dipl.psiholog-prof. 3. mr.sc. Inge Vlašić-Cicvarić, 

dipl.psiholog-prof. 

6.6. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na 
Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja 

radnog odnosa, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 

 
I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 

psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  

bez zasnivanja radnog odnosa. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr.med., 2.prof.dr.sc. Ika 

Rončević-Gržeta, dr.med., 3. prof.dr.sc. Tanja Frančišković, dr.med. 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.doc.dr.sc. Vesna Šendula 

Jengić, dr.med., 2.prof.dr.sc. Ika Rončević-Gržeta, dr.med., 3. prof.dr.sc. Tanja Frančišković, 

dr.med. 

Ad. 7. Razno 

 

Na pitanje Hrvoja Vlahovića na koji način će biti  riješen problem dobivanja suglasnosti od MZOS-a i 
napredovanja, njega osobno, pa tako i ostalih nastavnika, odgovoreno je da će problem biti riješen na 
način da će se troškovi napredovanja snositi iz vlastitih sredstva Fakulteta, ukoliko 
rješenje/suglasnost iz Ministarstva do tada ne dođe, razlike plaća onih koji napreduju od slijedeće 
akademske godine pokrivati će se iz vlastitih sredstava. 

 
   

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


