
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/28 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 26. listopada 2017.   

Z A P I S N I K 
 
I. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2017./2018. god., održane  
u četvrtak, 26. listopada 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 15,00 sati. 
 
Prisutno: 12 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 XIII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Prihvaćanje strategije Fakulteta zdravstvenih studija 2018. – 2021. 
 

7. Prihvaćanje izvješća o samovrednovanju 
 

8. Kadrovska pitanja  
 
 
8.1. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju 

predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na 
neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu- 10 sati tjedno s 50% nastavne obveze.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić - Fischer, dr. med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović i 3. 
mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić - Fischer, dr. 

med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i 3. mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med. 

 
 

8.2. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
grana javno zdravstvo na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na 
neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu- 10 sati tjedno s 50% nastavne obveze.   
 



Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., 2. doc. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, 

dr. med. i 3. izv. prof. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 

 
Stručno povjerenstvoza ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., 2. 

doc. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, dr. med. i 3. izv. prof. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika XIII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  

Utvrđuje se da je zapisnik XIII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. rujna 2017. usvojen.  
 

Dnevni red je usvojen uz dopunu u točki: 
 

8.3. 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. HARRY NIKOLIĆ, dr. med.,  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2017. godine. 

 
Ad. 2. Izvješće  dekana  

Na samom početku Dekan je predložio da svoje izlaganje spoji s točkom 6. dnevnog reda: Prihvaćanje 
strategije FZS-a 2018.-2021., što je prihvaćeno. Izvjestio je prisutne da su docent Zelić i on u utorak 
24. ovog mjeseca bili u posjeti Poliklinici Radiochirurgia Zagreb vezano za suradnju između dvije 
ustanove koja bi se bazirala najviše na radiologiji tj. najviše će doprinjeti našem studiju Radiološke 
tehnologije. 

U posjeti nam je bio i ravnatelj Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ iz 
Rovinja, sa kojima ćemo također potpisati ugovor o suradnji. 

18. svibnja 2018. održava se u Ljubljani 10. konferencija Public health and health care professions na 
kojoj će biti prikazani najkvalitetniji studentski radovi. To je prilika da se i naši studenti uključe u istu, 
krajnji rok prijave je studeni, pa treba brzo reagirati. 

Dekan je nakon toga prezentirao strategiju Fakulteta koja je prošla javnu raspravu i koja je u nekim 
dijelovima izmijenjena u odnosu na onu koja je prezentirana na prošlom Fakultetskom vijeću. 

Osvrnuo se ukratko na misiju i viziju Fakulteta, te na iznesene strateške ciljeve, detaljno je obrazložio 
točke koje se odnose na znanost, Erasmus, školarine, razvijanje marketinških kanala prezentacije 
programa na regionalnom području, te objavljivanje najboljih diplomskih radova u časopis koji 
pokrećemo. Konačan tekst Strategije koji je prihvaćen od strane Fakultetskog vijeća sastavni je dio 
ovog zapisnika, a može se naći i na mrežnim stranicama Fakulteta pod 
http://www.fzsri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/temeljni-dokumenti.html . 

Docent Hauser nadovezao se sa prijedlogom da bi bilo dobro da se na razini FZS-KBC-MF oformi 
nekakva vrsta podrške za znanstvenoistraživački rad (konkretno jezici i statistika). Zaključeno je da je 

http://www.fzsri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/temeljni-dokumenti.html


to dobra ideja i da će se razmotriti mogućnost realizacije iste (eventualno preko Centra za 
biostatistiku, naših jezičara). 
Docent Zelić je predložio da se probamo povezati sa ostalim fakultetima na Sveučilištu, međutim 
odgovoreno je da su takve ideje postojale, ali nije uspjelo, a glavni problem je dezintegrirano 
sveučilište. 
 
Sljedeće Fakultetsko vijeće održati će se 23. studenog 2017. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 

Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. – prodekanica za nastavu 
 
Na prijedlog profesorice Malnar, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 
 

O D L U K U 
 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

      

Enteralna i 
parenteralna 
prehrana 

obvezni Diplomski 
studij Klinički 
nutricionizam 

2. Prof.dr.sc.Željko 
Krznarić 

Prof.dr.sc. Brankica  
Mijandrušić-Sinčić 

Nutraceutici 
obvezni Diplomski 

studij Klinički 
nutricionizam 

1. Doc.dr. sc. Darija 
Vranešić Bender 

Prof.dr.sc. Jadranka 
Varljen 

  
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 
Profesorica Malnar nadalje je izvijestila da su završili upisi na diplomske studije i da smo mi jedan od 
rijetkih fakulteta na Sveučilištu koji su popunili kvote (mi i Učiteljski). 
 
Upisi -  diplomski studiji - akademska godina 2017./2018. 
 

Studij Kvota Prijavljeni 
studenti 

Upisani 
studenti 

Fizioterapija 45 73 45 

Menadžment u  
sestrinstvu 

30 55 30 

Promocija   i 
prevencija 
mentalnog  zdravlja 

15 59 15 

 
Krenula je Stoma, ima 15 polaznika i sve dobro ide.  
 
Profesorica je dobila dopis studenata gdje mole da se spoji nadolazeći blagdan Svih svetih (srijeda) i 
da se nastava ne održi u ponedjeljak i utorak. Ovim putem obavještava prisutne da nema spajanja, 
nastava ide redovno. Upozorila je, također da se dešava da se nastava na okulistici ne održava i da to 
treba riješiti.  



Također je zamolila prisutne da kažu voditeljima kolegija da pripreme i prilagode nastavne sadržaje 
po kojima će se pripremati studenti koji nam dolaze na Erasmus, najvjerojatnije će se i ispiti poklapati 
pa još jednom moli da se studentima izađe u susret kako bi sve prošlo u najboljem redu. 
Profesorica Dvornik također apelira da se vodi računa o tim studentima kojih će ubuduće biti u sve 
većem broju, a kako je Dekan istaknuo, razvoj i poticanje Erasmus razmjene nam je među važnijim 
ciljevima u budućem razdoblju. 
Trenutno su ovdje dva studenta iz Poljske i dvoje iz Slovačke koji slušaju nastavu, po dvoje iz 
Portugala, Finske i Estonije na stručnoj praksi. 
Prijedlog profesorice Dvornik je da se naše mrežne stranice prevedu na engleski jezik, i naravno, 
treba motivirati naše studente da odlaze na Erasmus.  
 
prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu 
 
Profesor Muzur izvijestio je prisutne da su završeni radovi na sanitarijama u prizemlju zgrade, oprema 
za učenje na daljinu je u fazi dolaska (predavaona  6), nastavnici koji će sudjelovati u nastavi na 
diplomskim studijima (razlikovni program) i koji će koristiti ovu opremu biti će pozvani na 
prezentaciju. Oprema će biti kvalitetna i pružati će puni mogćnosti (predavanja, konferencije i sl.).  
Nitko od studenata se nije javio na natječaj za drugačiju cijenu školarine za osobe sa invaliditetom i 
osobe iz alternativne skrbi na diplomskim studijima, pa je odlučeno da sljedeće godine ponovimo 
natječaj. 
Izvjestio je da će doc. dr. sc. Peharec pokloniti Fakultetu opremu za biomehanički laboratorij koji će 
se nalaziti u prizemlju zgrade, te će se u isto vrijeme krenuti s uređenjem i prenamjenom i ostalih, do 
sada, neiskorištenih prostora u tom dijelu zgrade. 
Od 25. rujna djeluje u našim prostorima prodajno mjesto Medicinske naklade i zadovoljni su s 
poslovanjem.  
Nadalje je izvjestio prisutne da je u ponedjeljak 23. listopada u Gradskoj vijećnici održana 
prezentacija LLL programa koji bi trebao u veljači krenuti u suradnji sa SUVAGOM iz Zagreb.  
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr. sc. Marko Zelić-pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II izvijestio je o problemima 
koji su pratili pokretanje LLL programa Stome (odustajanje suradnica koje su program trebale voditi), 
u konačnici je sve dobro prošlo, program je krenuo, polaznici su zadovoljni. On smatra da se radi o 
programu za kojim postoji veliki interes i da će se morati krenuti s reklamom prema bolnicama i 
Domovima zdravlja po cijeloj zemlji. Postoji mogućnost da se u program uključe i ljudi iz Londona 
(bolnica St. Marks), Maribora i Malte što bi sigurno doprinjelo kvaliteti i atraktivnosti našega 
programa.  
 
Doc. dr. sc. Goran Hauser- pročelnik Katedre za  kliničke medicinske znanosti I izvijestio je prisutne da 
je održan sastanak sa ravnateljem HALMED-a (prof. Tomić) i direktorom JGL-a (Usmiani), vezano za 
njihovu podršku i sudjelovanje u budućem programu koji se razvija sa tvrtkom ERGOMED.  
  
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata Antonia Plišić izvijestila je prisutne da je ove godine ona ponovno izabrana za 
predsjednicu Studentskog zbora, dok je njena zamjenica Petra Plivelić, studentica Primaljstva. Na 
Sveučilištu je također izabrana nova predsjednica Studentskog zbora - Pegi Pavletić, univ. bacc. 
biotech. et. pharm. inv., studentica Sveučilišnog odjela za biotehnologiju, a za zamjenicu predsjednice 
Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 



Studenti su održali Kestenijadu, trenutno rade na organizaciji brucošijade, provode projekt Student-
mentor, a od ove godine pokušavaju uvesti mentore i za Erasmus studente koji dolaze na naš 
fakultet. 
Troje studenata Fizioterapije bilo je 9 dana u Poljskoj, a danas ih je troje otišlo u Tursku (Erasmus). 
 
Ad. 6. Prihvaćanje strategije Fakulteta zdravstvenih studija 2018. – 2021. 
 
Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

I. Usvaja se strategija Fakulteta zdravstvenih studija za razdoblje 2018. - 2021.  
 

II. Tekst Strategije sastavni je dio ove odluke. 
 
Ad. 7. Prihvaćanje izvješća o samovrednovanju 
 
Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 
Usvaja se Izvješće o samovrednovanju Fakulteta zdravstvenih studija doneseno sukladno Odluci 
Senata Sveučilišta u Rijeci o usvajanju trogodišnjeg plana prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete 
Sveučilišta u Rijeci.  
 
Ad. 8. Kadrovska pitanja  

 
8.1. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju 

predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na 
neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu- 10 sati tjedno s 50% nastavne obveze.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić - Fischer, dr. med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović i 3. 
mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić - Fischer, dr. 

med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i 3. mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med. 

 
8.2. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju 

predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
grana javno zdravstvo na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na 
neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu- 10 sati tjedno s 50% nastavne obveze.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., 2. doc. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, 

dr. med. i 3. izv. prof. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 

 
Stručno povjerenstvoza ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., 2. 

doc. dr. sc. Elizabeta Dadić – Hero, dr. med. i 3. izv. prof. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 



8.3. 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. HARRY NIKOLIĆ, dr. med.,  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2017. godine. 

 
 
 

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


