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Z A P I S N I K 
 
X. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2014./2015. god., održane  
u četvrtak, 17. rujna 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, gđa Sandra Cuculić, Sveučilišna 
knjižnica Rijeka 

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

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Prezentacija EDS-a  Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 

2. Usvajanje zapisnika IX. sjednice Fakultetskog vijeća  

 

3. Izvješće dekana  
 

4. Izvješća  prodekana 
 

5. Izvješće studenata 

 
6. Odluka o odobravanju vanjske suradnje 
 
7. Kadrovska pitanja  
 

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

 
       O D L U K U 

 
 Dr.sc. SANDRA BOŠKOVIĆ, prof.reh., bacc. sestr.,  izabire se u nastavno zvanje viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

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

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

       O D L U K U 
 



 HRVOJE VLAHOVIĆ, prof.reh. izabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, 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. listopada 2015. godine. 
 
7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

       O D L U K U 
 

 TAJANA TOMAK, prof., izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno, 
najdulje do proteka 5 godina od posljednjeg izbora u nastavno zvanje predavača na Medicinskom 
fakultetu (2. srpnja 2012) .   

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 
 
 

 7.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna 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. izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med. i 3. 
izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić -Sinčić, dr.med. 
 
 7.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc.dr.sc. Ivan Bubić, dr.med., 2. prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., 3. 
doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. 
 
 7.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni 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: 1. prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med., 2. prof.dr.sc. Dinko Vitezić, 
dr.med. i 3. doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. 
 
 7.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na 
Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
 



Stručno povjerenstvo: 1. izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med., 2. izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić -
Sinčić, dr.med. i 3. prof.dr.sc. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 
 7.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biotehničkih 
znanosti, polje nutricionizam na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Stručno povjerenstvo će imenovati Fakultetsko vijeće Prehrambeno - biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 
 7.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
kliničke medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 
sati tjedno.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc.dr.sc. Melita Kukuljan, dr.med., 2. prof.dr.sc. Damir Miletić, dr.med. i 3. 
izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik, dr.med. 
  
 7.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom .  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med. 2. prof.dr.sc. Dragica Bobinac, dr.med. i 3. 
prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 
  
 7.11. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora mr.sc. Đane Pahor, dr.med. u 
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač, te imenovanju stručnog povjerenstva. 
 
Stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.san.ing., 2. izv.prof.dr.sc. Đulija 
Malatestinić, dr.med. i 3. prof.dr.sc. Tomislav Rukavina, dr.med. 
 
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen uz dopune u točkama: 
 

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

 
ODLUKU 

 
IVANA KOTRI MIHAJIĆ, prof.reh. i DENIS DOBRAVAC, mag.rehab.educ., bacc.psysioth. izabiru se u 
nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za 
fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 
 

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



ODLUKU 
 
ANICA STANKOVIĆ, prof.rehab. reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 
 
 7.14. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene 

znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, na Katedri za javno 

zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
Ad. 1. Prezentacija EDS-a  Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 
Gđa Sandra Cuculić djelatnica Sveučilišne knjižnice Rijeka, održala je 15 minutnu prezentaciju nove 
EDS tražilice kojoj se može pristupiti preko mrežne stranice Sveučilišne knjižnice uz korištenje AAI 
korisničkih podataka. 
 
Profesorica Dvornik istaknula je da je jedan student Medicinsko-laboratoriske dijagnostike iskazao 
inicijativu da održi radionicu/predavanje za studente i nastavnike Fakulteta vezano za korištenje 
Mendeley programa. 
 
Ad.2. Usvajanje zapisnika IX. sjednice Fakultetskog vijeća  

  
Utvrđuje se da je zapisnik IX. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. srpnja 2015. usvojen.  
 
Ad. 3. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 22. listopada 2015. 
Imatrikulacije će se održati 28. rujna u 9 sati u predavaonici Z6 (ovisno o broju studenata će se 
organizirati u dva dijela)- pozvani su svi Pročelnici katedri. 
  
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur istaknuo je da se ovoga ljeta izvodilo mnogo radova u zgradi (kotlovnica, wc i lift za 
osobe s invaliditetom, od kojih neki još traju). Oličena je drvenarija, sljedeća veća investicija je 
klimatizacija predavaonica (osim Z6 koja je jedina klimatizirana). Utrošeno je preko 1.000.000,00 
kuna od čega je velika većina sredstava dobivena od Sveučilišt i Ministarstva branitelja, minimnalno 
će ići iz vlastitih sredstava. 
 Akademska godina 2015/2016 biti će godina Kliničkog nutricionizma koji bi uskoro trebao krenuti s 
izvođenjem. Prijedlog je da se 2016/2017 proglasi godinom Primaljstva (pozvao je prisutne da iznesu 
svoje ideje i prijedloge vezano za ta dva studijska programa (okrugli stol, predavanje i sl.) 
Na sljedećem vijeću je predviđena prezentacija Etičkog kodeksa za službe, prikupljeno je nešto 
komentara. To nije stegovni pravilnik, nego pretvaranje nećega što je na ovom Fakultetu zaživjelo kao 
dobra praksa, u - pravilnik. 



U četvrtak 24. rujna, gost na Fakultetu biti će Mary McHugh, predstojnica Zavoda za sestrinstvo 
Nacionalnog sveučilišta u San Diegu i dekanica Koledža sestrinstva Angeles u Los Angelesu. 
Profesorica McHugh bavi se upravljanjem, informatikom i statistikom u sestrinstvu i u tim područjima 
uživa svjetski ugled u 14 sati održati će predavanje otvoreno za javnost pod nazivom:"Opportunities 
for nurses with advanced education" -ići će službeni poziv. 
Što se tiče osnivanja Centara pri našim Katedrama- došao je prijedlog sa Medicinskog fakulteta o 
zajedničkom osnivanju Centara i predlaže osnivanje Centra za strane jezike i Centra za ekonomiku 
zdravstva koji treba osmisliti. Osnivanje i funkcioniranje ovih centara ne bi bili trošak ovog fakulteta, 
a povremeno bi donjeli neku financijsku korist. S tim u vezi ide molba da se u mini elaborate o 
osnivanju naših centara predvidi i suradnja s Medicinskim fakultetom. 
Suvag će ići sa programom cjeloživotnog učenja, ne izborni predmeti. 
Uprava Fakulteta bila je u posjetu Pedagoškom Sveučilištu u Warszavi-nude pomoć u vidu gotovih 
projekata koje bismo mi mogli prijaviti (posebno interesantno za javno zdravstvo). Dolaze kod nas u 
11. mjesecu i održati će besplatne radionice za naše ljude prilikom ćega će se uspostaviti osobni 
kontakt sa našim timom za EU projekte.    
Budući da Prodekanice za nastavu nema, profesor Muzur je umjesto nje pozvao Pročelnike katedri da 
obvezno najmanje jednom mjesečno održavaju sastanke svojih katedri i prenose nastavnicima bitne 
obavijesti vezane za nastavu. 
Jedno od toga je obveza dostavljanja tema završnih i diplomskih radova koji će biti objavljeni na  
mrežnim stranicama i to čim prije! 
21. rujna je određen kao zadnji dan za dostavu popisa vanjske suradnje. 
Napomenuo je da će se iznos od 5.000,00 kn odobren za mini proračune katedri, ukoliko ne bude 
potrošen u jednoj godini, biti prenesen u opća sredstva Fakulteta, tj. neće se gomilati iz godine u 
godinu. 
Ponedjeljak 21. rujna u 11 sati u studentskim prostorijama biti će predstavljanje za novinare i sve 
zainteresirane sustava PeThe. Radi se o audio - vizualnom sustavu koji se primjenjuje u terapiji djece 
sa cerebralnom paralizom uz razvoj dijagnostičkog dijela, tj. znanstvenog utemeljenja same metode. 
Surađivati će se i sa Specijalnom bolnicom za zaštitu djece sa neurorazvojnim i motoričkim 
smetnjama Goljak, a želju za suradnjom iskazao je i Odjel za rehabilitaciju Dječje bolnice Kantrida. 
Krajem godine trebalo bi se krenuti u prva klinička ispitivanja. 
Postoji ideja povezivanja sa baletanima HNK na način da studenti Fizioterapije proučavaju i prate 
njihove poremećaje pokreta i sl. 
Napisan je novi Pravilnik o službenim putovanjima i od slijedećeg tjedna će biti dostavljen svima 
putem maila i objavljen na mrežnim stranicama. Kako su se učestalo pojavljivale nepravilnosti 
prilikom ispunjavanja putnih naloga na ovaj način će se pokušati uvesti reda u toj domeni, budući je 
svima poznato da se najveće kontrole, od strane državnih tijela, provode upravo na putnim nalozima. 
Pravilnikom će sve biti vrlo precizno regulirano i Uprava će inzistirati na provođenju odredbi novoga 
Pravilnika. 
Dekan je dodao da se u trećem mjesecu u sklopu Dana Fakulteta, planira organizirati Dan otvorenih 
vrata kojom prilikom bi se mogla prezentirani ideja iz Kopernikovog znanstvenog centra- približavanja 
života invalida zdravim osobama i sl. Svi prijedlozi i ideje su dobrodošli. 
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata izvijestio je da studenti u suradnji sa doc.dr.sc. Vanjom Vasiljev Marchesi rade 
na projektu Studentski centar zdravlja, pozvani su svi sportski klubovi u Gradu Rijeci da se mogu 
oglašavati na mrežnim stranicama projekta, Studentski zbor je napravio facebook stranicu. Studenti 
koji su diplomirali na Medicini pitaju kada će biti promovirani, na što je odgovoreno da se promocija 
studenata diplomskih studija planira održati 6. studenog o čemu će biti obavješteni. Čekaju da Rektor 
raspiše prijevremene izbore za članove Studentskog zbora. 



  
Ad. 6. Odluka o odobravanju vanjske suradnje 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na studijima Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za akad. 2015/2016. godinu prema popisu koji je 
sastavni dio ove Odluke. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke čine Odluke o povjeravanju izvođenja nastave vanjskim suradnicima 
na preddiplomskim i diplomskim studijima Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija, Medicinsko-
laboratorijska dijagnostika i Radiološka tehnologija. 

 
Ad.7. Kadrovska pitanja  
 

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

 
       O D L U K U 

 
 Dr.sc. SANDRA BOŠKOVIĆ, prof.reh., bacc. sestr.,  izabire se u nastavno zvanje viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

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

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

       O D L U K U 
 

 HRVOJE VLAHOVIĆ, prof.reh. izabire se u nastavno zvanje viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, 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. listopada 2015. godine. 
 
7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

       O D L U K U 
 

 TAJANA TOMAK, prof., izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno, 
najdulje do proteka 5 godina od posljednjeg izbora u nastavno zvanje predavača na Medicinskom 
fakultetu (2. srpnja 2012) .   

 



Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 
 
 

 7.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa, 
Fakultetsko vijeće donosi 
  
 
 

O D L U K U 
 

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

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

grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 

studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  

 

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

izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med. i 3. izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić -Sinčić, dr.med. 

 

III. Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenje za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje  u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao 

ovlaštenoj instituciji na daljnji postupak. 

 

IV. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: doc.dr.sc. Goran 

Hauser, dr.med., 2. izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med. i 3. izv.prof.dr.sc. Brankica 

Mijandrušić -Sinčić, dr.med.  

 

 
 7.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa, 
Fakultetsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
 
 

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

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

grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 

studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc.dr.sc. Ivan Bubić, dr.med., 2. prof.dr.sc. 

Alen Ružić, dr.med., 3. doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med.  

 



III. Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenje za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje  u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao 

ovlaštenoj instituciji na daljnji postupak. 

 

IV. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. doc.dr.sc. 

Ivan Bubić, dr.med., 2. prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., 3. doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. 

 
 7.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni 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, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
 

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

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.  

 

II. Imenuje se stručno stručno povjerenstvo: 1. prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med., 2. 

prof.dr.sc. Dinko Vitezić, dr.med. i 3. doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. 

 

III. Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenje za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje  u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao 

ovlaštenoj instituciji na daljnji postupak. 

 

IV. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. prof.dr.sc. 

Vera Vlahović-Palčevski, dr.med., 2. prof.dr.sc. Dinko Vitezić, dr.med. i 3. prof.dr.sc. Daniela 

Malnar, dr.med. 

 
 7.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na 
Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja 
radnog odnosa, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
 

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

izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 

znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 

zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

 



II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med., 2. 

izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić -Sinčić, dr.med. i 3. prof.dr.sc. prof.dr.sc. Daniela Malnar, 

dr.med.  

 

III. Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenje za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno 

zvanje  u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao 

ovlaštenoj instituciji na daljnji postupak. 

 

IV. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. izv.prof.dr.sc. 

Sandra Milić, dr.med., 2. izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić -Sinčić, dr.med. i 3. izv. 

prof.dr.sc. Toni Valković, dr.med.  

 
 7.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biotehničkih 
znanosti, polje nutricionizam na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
 

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

znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam na Katedri za kliničke 

medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

II. Stručno povjerenstvo za izbor i ocjenu nastupnog predavanja će imenovati Fakultetsko vijeće 

Prehrambeno - biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 
 7.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
kliničke medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 
sati tjedno, FAkultetsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajuće radno 

mjesto predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 

znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 

zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 

sati tjedno.  

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Melita Kukuljan, dr.med., 2. prof.dr.sc. Damir 

Miletić, dr.med. i 3. izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik, dr.med. 

 
III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1.doc.dr.sc. 

Melita Kukuljan, dr.med., 2. prof.dr.sc. Damir Miletić, dr.med. i 3. izv.prof.dr.sc. Štefica 
Dvornik, dr.med.  

 



 7.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, Fakultetsko vijeće jednoglasno 
donosi  

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajuće radno 

mjesto predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 

znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 

na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

  

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med. 2. doc.dr.sc. 

Juraj Arbanas, dr.med. i 3.prof.dr.sc. Dragica Bobinac, dr.med.  

 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. mr.sc. Ariana 
Fužinac, Smojver, dr.med., dr.med. 2. doc.dr.sc. Juraj Arbanas, dr.med. i 3. prof.dr.sc. Dragica 
Bobinac, dr.med.  

   
 7.11. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora mr.sc. Đane Pahor, dr.med. u 
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač, te imenovanju stručnog povjerenstva, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi  

ODLUKU 

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

odgovarajuće radno mjesto predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni 
zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, s nepunim radnim vremenom – 10 
sati tjedno. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, 

dipl.san.ing., 2. izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med. i 3. prof.dr.sc. Tomislav Rukavina, 
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. 
 
7.12. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

       O D L U K U 
 
IVANA KOTRI MIHAJIĆ, prof.reh. i DENIS DOBRAVAC, mag.rehab.educ., bacc.psysioth. izabiru se u 
nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za 
fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 



 
7.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

       O D L U K U 
 
ANICA STANKOVIĆ, prof.rehab. reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2015. godine. 
 
 7.14. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za izbor jednog 

nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje 

politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, na Katedri za javno zdravstvo 

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno donosi 

O D L U K U 
 

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

znanstveno područje društvene znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i 

nacionalna sigurnost, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  

bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

II. Stručno povjerenstvo za izbor i ocjenu nastupnog predavanja će imenovati Fakultetsko vijeće 

Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Ad.8. Razno 

 

Na upit dr.sc. Sandre Bošković, u ime odsutnoga Hrvoja Vlahovića, kako to da u Odluci vijeća u kojoj 

se on bira u zvanje višeg predavača piše da se bira u temeljnim medicinskim znanostima, a Ivana Kotri 

i Denis Dobravac idu kroz kliničke medicinske znanosti (a iste su struke i na istoj Katedri). Odgovoreno 

je da oni idu kroz kliničke jer su zaposleni na klinici i u prijašnjem izboru su kao zaposlenici katedre za 

Ortopediju išli kroz kliničke, pa ne mogu ići kroz temeljne, dok je on na Medicini biran kroz anatomiju, 

tj. temeljne medicinske znanosti i kao takav je i nastavio. Napomenuto je da konačno polje određuje 

Matični odbor prilikom stjecanja znanstvenog zvanja znanstvenog suradnika, a što se određuje prema 

polju u kojem je obranjen doktorat. 

 

Docent Zelić još jednom se svima zahvalio na suradnji i pomoći prilikom organiziranja 11. kongresa 

Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, održanog od 13. do 15. svibnja u Opatiji i naveo da se dana 

26. rujna u 11. sati u Villi Kapetanović osniva Hrvatsko društvo sestara digestivne kirurgije i da bi bilo 

dobro da se poveže sa Fakultetom zdravstvenih studija, te je povao dr.sc. Sandru Bošković da 

prisustvuje osnivanju društva, da se nada pokretanju diplomskog studija ili programa cjeloživotnog 

učenja za Stoma - terapeuta u što skorijoj budućnosti. 

Uspostavljena je suradnja sa Kliničkim bolničkim centrom Ljubljana koji ima organizirano cjeloživotno 

učenje za stoma-terapeute u trajanju od godine dana i dogovoreno je da se organizira edukacija za 



naše sestre i te da se neke  od njih obrazuju za edukatora iz tog područja. O svemu će se više govoriti 

na sastanku koji je zakazan  za 25. rujna 2015. u Ljubljani. 

 
 

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


