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

Z A P I S N I K 
 
X. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., održane  
u četvrtak, 06. srpnja 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 11 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 IX. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Izvješće Povjerenstva za izbor dekana 
 

7. Odluka o imenovanju predstavnika Fakulteta u članstvo Povjerenstva za akademsko 
priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci 

 

8. Kadrovska pitanja  
 

8.1. 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. ALEMKA BRNČIĆ-FISCHER, dr.med., znanstvena suradnica, reizabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, 
na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom od 5 sati tjedno 
za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  
 

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

O D L U K U 



 
Doc. dr. sc. VESNA ŠENDULA-JENGIĆ, dr.med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, 
na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim 
vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

 
8.3. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora mr. sc. Nade Vukelić - Damijani, dr. med. 

u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička imunologija na Katedri za laboratorijsku i 
radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom 10 sati tjedno za 
50% nastavne norme.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing.  2. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika IX. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik IX. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. lipnja 2017. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće  dekana  

Dekan je izvijestio prisutne članove Fakultetskog vijeća da je održan sastanak sa rektoricom Prijić-
Samaržija vezano za povećanje školarina na našim diplomskim studijima što je ona i podržala. 
Istaknuo je i da je unutarnja revizija koja je proteklih mjeseci boravila na Fakultetu primijetila da sa 
postojećim školarinama nismo u mogućnosti poštivati vrijedeći statut Sveučilišta koji kaže da 
moramo izdvajati 20 posto brutto prihoda za kapitalna ulaganja. Prisutni članovi podržali su prijedlog 
da se školarina na diplomskim studijima poveća na iznos od cca 13.000,00 kn. 

Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i 
kvalitetu 
 
Profesor Muzur izvijestio je prisutne vezano za planove oko nastavka suradnje pokrenute prije 
mjesec dana na tribini „Zdravstveni studiji od struke do znanosti“, sa gostima iz Ljubljane, Maribora i 
Zagreba. Sve uključene strane pozitivno su odgovorile na pitanja zajedničkog pripremanja, 
uređivanja, financiranja, izdavaštva i distribuiranja jednog ali visokokvalitetnog znanstveno-stručnog 
časopisa, ustrojavanja projektnog tim koji bi istraživao mogućnosti prijave na EU-fondove zajedničkih 
projekata (ESF, InterReg i dr.), zajedničkog osiguravanja sredstva (možda i iz EU-fondova) za 
opremanje sustava kvalitetne međusobne komunikacije (tele/video-konferencije) koja bi osigurala da 
predavači (osobito gostujući) u jednoj instituciji mogu biti slušani/gledani u preostalim trima,  
održavanje međusobnih sastanake 1-2 puta godišnje, na raznim razinama (dekani/prodekani/stručne 
službe/nastavnici i dr.), uvijek u drugoj instituciji, na kojima bismo mogli prezentirati aktualne 
projekte i čuti dobronamjernu kritiku (peer review) znanstvene i nastavne aktivnosti, poticanje 
studenata na organizaciju godišnjih druženja i konferencija, ljetnih škola i sl.,  mogućnost pokretanja 
združenih studija (diplomskih/master i dr.) i mogućnost pokretanja združenih programa cjeloživotnog 
obrazovanja (LLL).  
 



Dekan je ponovno pozvao sve prisutne da razmisle o suradnji, pogotovo sa Ljubljanom i Mariborom. 

Spomenut je i jučerašnji posjet Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, gdje je između ostalog, za srijedu 
12. 07. dogovoren dolazak njihovog čovjeka zaduženog za informatizaciju koji će sa našim 
informatičarima dogovoriti opremanje jedne od naših predavaonica za distance learning. Sve bi 
trebalo biti gotovo do početka nove akademske godine . 

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

 
Profesorica Malnar predložila je još neke izmjene nastavnih programa, te je na njen prijedlog 
Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o promjeni voditelja kolegija 

 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Fiziologija s 
patofiziologijom 

obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc. Damir 
Muhvić 

Prof.dr.sc. Ines  
Mrakovčić-Šutić 

 
 
Na prijedlog profesorice Malnar Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o uvođenju novih kolegija 

 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Broj sati nastave Voditelj 

Osnove 
metodologije 
znanstveno 
istraživačkog 
rada 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Fizioterapija 
Radiološka 
tehnologija 
Primaljstvo 

1. 10P,  5S, 1 ECTS 

predavač Martina 
Šendula Pavelić, 
prof. 

Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Fizioterapija 
Primaljstvo 

3.. 15P,  15V,  15S, 3 
ECTS 

Viši predavač, 
mr.sc. Andrica 
Lekić 

Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Radiološka 
tehnologija 

3. 15P,  15V, 15S, 3 
ECTS 

Viši predavač, 
mr.sc. Branka 
Dresto Alač 

 
 
 
Na prijedlog profesorice Malnar Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o promjeni broja ECTS bodova i broja sati 



 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Promjena Voditelj 

Fizika 
Obvezni Fizioterapija 1. 30P, 20 V, 3,5 

ECTS/30P, 10 V, 3 
ECTS 

Viši predavač, 
mr.sc. Andrica 
Lekić, dipl.fiz. 

Osnove 
motoričkih 
transformacija 

Obvezni Fizioterapija 1. 6,5 ECTS/6 ECTS 
Viši predavač Jasna 
Lulić Drenjak 

Medicinska 
statistika 
Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Fizioterapija 3. 15P,15V,3 
ECTS/15P,15V,15S,  
3ECTS 

Viši predavač, 
mr.sc. Andrica 
Lekić, dipl.fiz. 

Onkologija 
Obvezni Radiološka 

tehnologija 
3. 6 ECTS/5 ECTS Doc.dr.sc. Ingrid 

Belac Lovasić 

Tehnike 
slojevnog 
snimanja 

Obvezni Radiološka 
tehnologija 

3. 12 ECTS/11 ECTS Prof.dr.sc. Damir 
Miletić 

Intervencijska 
radiologija 

Obvezni Radiološka 
tehnologija 

3. 5 ECTS/4 ECTS Izv.prof.dr.sc. 
Berislav Budiselić 
Mr.sc. Slavica 
Kovačić 

Rdiološki 
uređaji 

Obvezni Radiološka 
tehnologija 

1. 8ECTS/7 ECTS Doc.dr.sc. Melita 
Kukuljan 

Izrada 
diplomskog 
rada 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2. 14 ECTS/13,5 ECTS 

 

 
 
Na prijedlog profesorice Malnar Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o uvođenju novih kolegija 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Tjelesna aktivnost i 
trudnoća 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
 

2. 
Doc.dr.sc. Tatjana Kehler 

dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. 

physioth., mag. cin., v. pred.   

Osnove manualne tehnike Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
 

2. 

Doc. dr.sc.Tatjana Kehler/ 

Verner Marjančić, prof.reh 

Gerontofizioterapija Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 

2. 

Doc.dr.sc. Tatjana Kehler 



 
Mateja Znika, dipl. physioth. v. 

pred. 

Primjena Međunarodne 
klasifikacije funkcioniranja, 
onesposobljenosti i zdravlja 
(MKF) u fizioterapiji 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
 

2. 
Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 

/Antun Jurinić, mag.fiziother 

 

Fizioterapija u Jedinici 
intenzivnog liječenja 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
 

2. 

Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 

/Snježana Benko, mag.fiziother 

 
 
Na prijedlog profesorice Malnar Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU  
o ukidanju kolegija 

 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Uvod u istraživački rad Obvezni Primaljstvo 2. Predavač Martina Šendula 
Pavelić 

Metode istraživačkog rada Obvezni Primaljstvo 2. Viši predavač, Andrica Lekić 
mr.sc 

Primaljstvo temeljeno na 
dokazima 

Obvezni Primaljstvo 3. Izv. prof.dr.sc.Gordana Brumini 

 
 
Također je izvijestila da su 03. srpnja počele prijave na diplomske programe i idu preko Agencije. 
Još jednom je napomenula i zamolila sve prisutne da se dostave izvedbeni planovi, a posebno je 
naglasila da se moraju dostaviti izvedbeni planovi za diplomske studije jer je do sada sa time bilo 
problema. Posebno je istakla da se mora voditi računa o ocjenjivanju studenata i da sve mora biti 
transparentno! 
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Docent Hauser spomenuo je situaciju na Pedijatriji vezano za dolazak studenata na Erasmus i 
organizaciju nastave, na što je Dekan odgovorio da se on čuo sa profesorom i ponudio mu rješenja. 
Docentica Brnčić-Fischer spomenula je problem studentice za koju se ustanovilo da ima psihijatrijsku 
dijagnozu, te je zaključeno da ista mora imati pratnju za vrijeme nastave.  
 
Hrvoje Vlahovića postavio je pitanje u ime kolega imenovanih za voditelje studija da li će imenovani 
dobiti na pismeno što su njihova prava i obveze? 
Odgovoreno je da takav dokument postoji kako za voditelje studija tako i za pročelnike katedri i da će 
im bit dostavljen. Dekan je ukratko pojasniokoja je glavna razlika između pročelnika katedri i voditelja 
studija- voditelji su zaduženi za kvalitetu i redovnst izvođenja studijskog programa, a pročelnici 



katedri imaju šire ovlasti, a posebno je istaknuo njihovu dužnost orjentiranja prema znanosti jer smo 
mi sveučilišna ustanova, a u ove tri godine nismo puno napravili na području znanosti 
  
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Nitko od studenata nije prisustvovao sjednici. 
 
Ad. 6. Izvješće Povjerenstva za izbor dekana 
 
Profesor Muzur je kao predsjednik Povjerenstva za izbor dekana dao podnio sljedeće izvješće: 
Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci donijelo je, na sjednici održanoj 
dana 08. lipnja 2017., Odluku o pokretanju postupka izbora dekana Fakulteta zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Rijeci (klasa: 003-06/17-02/71; ur. broj: 2170-57-5-01-17-1) te imenovalo Povjerenstvo 
za izbor dekana, u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i 
3. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. 

 
Povjerenstvo je utvrdilo da je, u Statutom predviđenom roku od 15 dana – zaključno s 23. lipnja 
2017., pristigla jedna prijava, i to: 
 

1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., zaposlenik Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Kliničkog bolničkog centra Rijeka. 

 
Pristupnik prof. dr. sc. Alan Šustić ispunjava formalno-pravne uvjete za izbor dekana, propisane 
člankom 15. stavak 1.  Statuta Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
 
Predlaže se Fakultetskom vijeću da provede propisani postupak izbora dekana Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Rijeci. 
 
 Ovo izvješće, uključujući prijavu, životopis i program pristupnika, dostavlja se Fakultetskom vijeću 
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
 
Program rada može se pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
Izborna sjednica zakazuje se za sljedeći četvrtak 13. srpnja. 
 
Ad. 7. Odluka o imenovanju predstavnika Fakulteta u članstvo Povjerenstva za akademsko 
priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

I. Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. imenuje se predstavnikom Fakulteta zdravstvenih 
studija u članstvo Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanja razdoblja studija 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
II. Odluka će se dostaviti Senatu Sveučilištu u Rijeci. 

 



III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad. 8. Kadrovska pitanja  

 
8.1. 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. ALEMKA BRNČIĆ-FISCHER, dr.med., znanstvena suradnica, reizabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, 
na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom od 5 sati tjedno 
za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  
 

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

O D L U K U 
 

Doc. dr. sc. VESNA ŠENDULA-JENGIĆ, dr.med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, 
na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim 
vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

 
8.3. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora mr. sc. Nade Vukelić - Damijani, dr. med. 

u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička imunologija na Katedri za laboratorijsku i 
radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom 10 sati tjedno za 
50% nastavne norme.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing.  2. prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
 

 
Ad. 9. Razno 
 

Izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof. u ime Odbora za kvalitetu dala je kratko izviješće:  
održani su sastanci sa predstavnicima diplomskih studija i studenti smatraju da je četvrta godina tj. 
prva godina diplomskog studija - ponavljanje treće godine preddiplomskih studija, dok su sa drugom 
jako zadovoljni. Profesorica je istaknula problem koji se učestalo javlja, a radi se o tome da se ne pišu 
izvedbeni planovi, a ukoliko se i pišu, nisu u skladu s propisima Sveučilišta i bolonjskog procesa, tj. ne 



opisuju način stjecanja 70% ocjenskih bodova, već se završna ocjena temelji isključivo na završnom 
ispitu. 
Također je izvijestila da Centar za studije Sveučilišta provodi anketu zadovoljstva studenata studijem 
na način da prije obrane diplomskog/završnog rada studenti ispunjavaju navedenu anketu. Primjer 
iste se može naći na mrežnim stranicama Sveučilišta. Index zadovoljstva u ak.g. 2014./2015. (samo 
preddiplomski) bio je 3.58, dok je u akademskoj 2015./2016. (preddiplomski i diplomski) 3.84. 
Studenti su zadovoljni sa IT resursima, inf. učionicama, studomatima, zadovoljni su s nastavnicima i 
komunikacijom s nastavnicima i komunikacijom sa administrativnim osobljem. Nisu zadovoljnim sa 
organizacijom studija, preklapanjem kolegija, ispitima i ocjenjivanjem te stjecanjem praktičnih 
kompetencijama (žele više prakse). Detaljna analiza ovih anketa dostaviti će se svim članovima 
Fakultetskog vijeća i sastavni je dio ovog zapisnika. Napomenuto je da niti jedan fakultet, osim 
Učiteljskog, nije dobio ocjenu višu od 4. 
 
Izvijestila je da je izmijenjena Odluka Senata o provedbi unutarnje prosudbe na našem Fakultetu, te 
da će se ista odvijati tijekom ove akademske godine tj. do 31. listopada prema metodologiji 
korištenoj tijekom prvog ciklusa prosudbe sustava za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci, a ne kako je bilo 
planiramo u 2018. godini. 

 
 
 

 
Zapisnik sastavila:       Dekan: 

 
 
Iva Križanec Ropac, dipl. iur.         Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr. med. 


