
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/14-01/01 
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Z A P I S N I K 
 
 
I. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u ak. 2014./2015. god., 
održane  u četvrtak, 11. prosinca 2014. godine u predavaonici br. 2. Fakulteta, s početkom u 
15,00 sati. 
 
Prisutno: 12 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu sastavljenom 11. prosinca 2014.  koji 
čini sastavni dio ovoga zapisnika. 
Odsutni: prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med. i  doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med.    
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., Tajnica fakulteta   
Zapisnik vodi: Stella Lampret, prof. 
 
V.d. dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže slijedeći 
  

d n e v n i  r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sjednice privremenog Fakultetskog vijeća održane 13.studenog 
2014. 
       godine  

       

2. Izvješće v.d. dekana   
 
3. Izvješća  v.d. prodekana 
 
4. Izvješće Povjerenstva za izbor dekana 
 
5. Imenovanje Povjerenstava fakulteta 
 

a) Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja  
b) Etičko povjerenstvo za zaštitu akademske čestitosti 
c) Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 
6. Usvajanje Statuta Studentskog zbora 
 
7.  Studentska izvješća 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 



Ad.1. Usvajanje zapisnika sjednice privremenog Fakultetskog vijeća održane 13.studenog 
2014.godine.  

  
 Utvrđuje se da je zapisnik sa sjednice privremenog Fakultetskog vijeća održane 13. 
studenog 2014. godine usvojen.    
 
Ad. 2.    Izvješće v.d. dekana  

 
V.d. dekana je izvjestio da će se slijedeća sjednica Fakultetskog vijeća održati dana 18. 

prosinca 2014. u 14 sati i da se radi o izbornoj sjednici za dekana Fakulteta.  
Nadalje, osvrnuo se da postoje problemi sa studentima završnih godina studija iz 

razloga što isti po okončanju studiranja žele diplomu Medicinskog fakulteta. U cilju 
rješavanja tog problema, u ponedjeljak 15. prosinca 2014. uprave obaju fakulteta imaju 
sastanak sa Rektorom, glavnom tajnicom Sveučilišta i prorektoricim Prijić-Samaržija. Još 
jednom je istaknuo da je struktura Fakulteta zdravstvenih studija priznat svjetski model 
prema kojem prvostupnici mogu napredovati. 

 
Na prijedlog v.d. dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću  

 
O D L U K U 

 
I. Verificira se mandat izabranih predstavnika i zamjenika nastavnika u nastavnim 

zvanjima u Fakultetskom vijeću: 
 
1. Hrvoje Vlahović, prof.reh., član 
      mr.sc. Sandra Bošković, prof.reh., zamjenica 
 

II. Verificira se mandat izabranih predstavnika i zamjenika zaposlenika u Fakultetskom 
vijeću  

 
1. Danko Kirinčić, dipl.ing.pom.prometa,član  

 Vedrana Padovan, zamjenica 
 
Budući od 1. prosinca 2014. imamo zaposleno 6 suradnika u suradničkim zvanjima, te 

je sukladno statutu Fakulteta potrebno da isti imaju predstavnika u Fakultetskom vijeću, na 
prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće donosi jednoglasno slijedeću 
  

O D L U K U 
 

 
I. Nalaže se suradnicima u suradnim zvanjima da izaberu svoga predstavnika i njegovog 

zamjenika koji će ih predstavljati u Fakultetskom vijeću. 
 

II. Za datum održavanja izbora određuje se 15. prosinac 2014. godine. 
 



III. O provedenim izborima i imenima predstavnika i njegovog zamjenika potrebno je 
izvjestiti v.d. dekana u roku od 5 dana od dana izbora, kako bi izabrani predstavnik 
bio pozvan na slijedeće Fakultetsko vijeće.  

 
IV. Osobom zaduženom za provođenje izbora imenuje se Stjepka Popović,mag.educ.soc.  

 
 
Ad. 3.    Izvješća prodekana 
 
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med. 
 

Profesor Muzur izvjestio je članove Fakultetskog vijeća da je Fakultet sklopio sa 
Studentskim centrom ugovor o korištenju prostora kantine Fakulteta. Slijedom toga tijekom 
ovog mjeseca počinju radovi oko uređenja prostora kantine, a planirani početak rada je kroz 
dva, najkasnije tri mjeseca. Studentski centar  usluge će pružati po povlaštenim cijenama, a u 
ponudi će biti i topli obroci.  
 
Prodekanica za nastavu – prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 
 Prof.dr.sc. Daniela Malnar izvjestila je Fakultetsko vijeće da se približava trenutak 
prijava studenata preko NISpVu sustava, te da je potrebno izglasati kvote i uvjete upisa u 1. 
godinu stručnih studija u ak.g. 2015/2016. 
Usljedio je prijedlog predsjednika Studentskog zbora Kruna Topolskog, da se prilikom upisa 
na studij Fizioterapije i Sestrinstva boduje državno natjecanje srednjih škola Republike 
Hrvatske za fizioterapeutske tehničare i sestrinske tehničare, kao i uspjesi vrhunskih 
sportaša. 
 
Na projedlog prodekanice za nastavu, prof.dr.sc. Daniele Malnar Fakultetsko vijeće, 
jednoglasno donosi slijedeće odluke: 
 

O D L U K A 
 O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKAD. 2015./2016. GODINI  

PREKO NISpVU SUSTAVA 
 

Prijedlog parametara upisa u 1. godinu stručnih studijskih programa na fakultetu 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za akademsku 2015./2016. godinu: 
 

 *Preduvjet Prosje
k svih 
ocjen
a 

**Prosje
k 
pojedini
h 
predmet
a iz 
srednje 
škole 

OBVEZNI 
PREDMETI 
(HRVATSKI + 
MATEMATIK
A+ STRANI 
JEZIK) 
B razina 

*** IZBORNI 
PREDMETI 
(obavezni za 
polaganje – 
da/ne) 

UKUP
NI 
PRAG 

Sestrinstvo 
– redovni 

- 30% 20% 10%+10%+10
% 

20% Biologija 
(ne) 

40% 



Sestrinstvo 
– izvanredni 
Rijeka 

STAŽ (do 30%) 30% 20% 0%+0%+0% 20% Biologija 
(ne) 

_ 

Sestrinstvo 
– izvanredni 
Karlovac 

STAŽ (do 30%) 30% 20% 0%+0%+0% 20% Biologija 
(ne) 

_ 

Primaljstvo - 30% 20% 10%+10%+10
% 

20% Biologija 
(ne) 

40% 

Medicinsko 
laboratorijs
ka 
dijagnostika 

- 40% - 10%+10%+10
% 

20%+10% 
Kemija/Biologi
ja (ne) 

40% 

Radiološka 
tehnologija 

Pohađanje 
fizike 
najmanje 
dvije godine 
tijekom 
srednjoškolsk
og 
obrazovanja i 
liječnička 
potvrda 
specijaliste 
medicine rada 
o 
zdravstvenoj 
sposobnosti. 

40% - 10%+10%+10
% 

20%+10% 
Fizika/Biologij
a (ne) 

40% 

Fizioterapija - 30% 10% 10%+10%+10
% 

20%+10% 
Fizika / 
Biologija (ne) 

40% 

 

• PREDUVJETI: 

a) Obavezno dostaviti dokaz o radnom iskustvu  (1 godinu) i dokaz da su zaposleni 

na radnom mjestu medicinske sestre. Bodovanje se vrši na slijedeći način: 

Od 1 do 5 godina radnog iskustva – 5 bodova 
Od 6 do 10 godina radnog iskustva – 10 bodova 
Od 11 do 15 godina radnog iskustva – 15 bodova 
Od 16 do 20 godina radnog iskustva – 20 bodova 
Više od 21 godine radnog iskustva – 30 bodova 
b) Pohađanje Fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja te 

liječnička potvrda specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti 

(preduvjet za preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija). 

 



** Prosjek predmeta iz srednje škole (za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo i 
Primaljstvo vrednuje se predmet Zdravstvena njega; za preddiplomski stručni studij 
Fizioterapija vrednuje se predmet Anatomija s fiziologijom) 
*** Polaganje izbornog predmeta nije obavezno, ali ukoliko se polažu, raspodjela 
bodova vrši se tako da se s 20% vrednuje onaj izborni predmet koji je najbolje riješen, 
a onaj slabiji s 10%. 
 

 
 

ODLUKA 
 O UPISNIM KVOTAMA ZA 

1. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKAD. 2015./2016. GODINI  
PREKO NISpVU SUSTAVA 

 
 

Studij Kvota 

Sestrinstvo – redovni 30 

Sestrinstvo – izvanredni 
Rijeka 

45 

Sestrinstvo – izvanredni 
Karlovac 

45 

Primaljstvo 15 

Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika 

15 

Radiološka tehnologija 15 

Fizioterapija 30 

 
 
  
Ad. 4.    Izvješće Povjerenstva za izbor dekana  
 
U ime Povjerenstva za izbor dekana izvješće je podnio prof.dr.sc. Amir Muzur,dr.med.: 
 
 
I.) Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci donijelo je, na sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014., Odluku o pokretanju postupka izbora dekana Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci (klasa:003-06/14-02/2; ur.broj:2170-57-01-14-1 ) te 
imenovalo Povjerenstvo za izbor dekana, u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med. 
2. prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr.med. i 
3. izv.prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 

 
II.) Povjerenstvo je utvrdilo da je, u Statutom predviđenom roku od 15 dana – zaključno s 28. 
studenoga 2014., pristigla jedna prijava, i to: 
 



1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., zaposlenik Fakulteta zdravstvenih studija i 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te 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. 
 
IV.) Predlaže se Fakultetskom vijeću da provede propisani postupak izbora dekana Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
 
V.) Ovo izvješće, uključujući prijavu, životopis i program pristupnika, dostavlja se 
Fakultetskom vijeću Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
 
Ad.5. Imenovanje Povjerenstava Fakulteta 
 
Temeljem Statuta Fakulteta potrebno je imenovati odbore i povjerenstva fakulteta, te je na 
prijedlog v.d. dekana Fakultetsko vijeće donijelo slijedeće odluke: 
 
a) 
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU ODBORA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐIVENJE KVALITETE 

 
 

Osniva se Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete u slijedećem sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof.fizike i kemije 
2. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med. 
3. Stjepka Popović, mag.educ.soc. 
4. Martina Šendula Pavelić, prof.psih. 
5. Anamaria Jambreković  
6. mr.sc. Vanja  Župan, dipl.oec. 
7. Alen Vukelić, dr.med. Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci 

 
b) 

 
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU AKADEMSKE ČESTITOSTI 

 
Osniva se Etičko povjerenstvo za zaštitu akademske čestitosti u slijedećem sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr.med. 
2. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med. 
3. Iva Križanec Ropac, dipl. iur.,  

 
c) 

ODLUKU 



O OSNIVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA ZA BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA 
 

Osniva se Etičko povjerenstvo za  biomedicinska istraživanja u slijedećem sastavu: 
 
 

1. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med. 
2. doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.kroatolog i dipl. sociolog 
3. mr. sc. Sandra Bošković, prof.reh. 

 
 

Ad.6. Usvajanje Statuta Studentskog zbora 
 

V.d. dekana izvjestio je članove Fakultetskog vijeća da je Studentski zbor održao 
konstituirajuću sjednicu 19. studenog 2014.g., te da je potrebno izglasati Statut 
studentskog zbora kako bi Zbor mogao djelovati. 
Studenti su prihvatili sugestiju prof.dr.sc. Amira Muzur, dr.med. da se u općim aktima 
nadoda da će studenti koristiti Etički kodeks studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci do 
donošenja Etičkog kodeksa Studenata Fakulteta zdravstvenih studija. 
 
 Na prijedlog v.d. dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 

 
O D L U K U 

 
I. Prihvaća se Statut Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija. 

 
II. Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 
 

Ad.6. Studentska izvješća 
 

Predsjednik Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija Kruno Topolski izvjestio je 
Fakultetsko vijeće da je Studentski zbor održao konstituirajuću sjednicu 19. studenog 
2014.g., te da su tom prilikom studenti izabrali njega za predsjednika Zbora, svoje 
predstavnike u Fakultetsko vijeće (Kruno Topolski, zamjenik Eni Perčić i Mario Vidović, 
zamjenik Marina Katušin) te donjeli Statut koji je članovima Fakultetskog vijeća dostavljen 
uz poziv. Nadalje, izvjestio je da će zbog nastale situacije sa studentima, a u dogovoru sa 
Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija 
provesti peticiju da se vidi koliki broj studenata želi dobiti diplomu Medicinskog fakulteta, 
a ako ih bude više od pola tražiti će se očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta o nastalom problemu. 
Sukladno Pravilniku Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, na Fakultetu zdravstvenih 
studija potrebno je osnovati Povjerenstvo za studentske projekte, na prijedlog studenata, 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću  

 
O D L U K U 

 
Članovi Povjerenstva za studentske projekte Fakulteta zdravstvenih studija su: 



 
1. Martina Šendula Pavelić, prof.psih. 
     doc.dr.sc. Iva Rinčić (zamjenik) 
2. Dorotea Šulavjak (studentica) 
     Anamarija Banovac (zamjena). 
 

Na prijedlog v.d. dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
 

Verificira se mandat izabranih članova Studentskog zbora-predstavnika studenata i 
njihovih zamjenika u Fakultetskom vijeću: 

 
2. Kruno Topolski, član 
       Eni Perčić, zamjenica 
3. Mario Vidović,član  

Marina Katušin, zamjenica 
 

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


