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Z A P I S N I K 
 
I. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., održane  
u četvrtak, 20. listopada 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 15 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Prodekanica prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med. otvara sjednicu te predlaže sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika XII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Odluka o imenovanju voditelja Centra za palijativnu skrb  
 

7. Odluka o ocjenjivanju studenata na izvanrednim preddiplomskih studijima 
 

8. Donošenje Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete 
 

9. Verificiranje mandata izabranih članova Studentskog zbora – predstavnika studenata i njihovih 
zamjenika 

 

10. Kadrovska pitanja 
 
10.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 DORIS OŽANIĆ, mag.med.lab. i NEVEN SUČIĆ, mag.med.lab.,  izabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana klinička biokemija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku 
dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 02. studenog 2016.  
 



Predstavnica studenata Antonia Plišić zamolila je da se točka 9. Verificiranje mandata izabranih 
članova Studentskog zbora, zamijeni sa točkom 5. Izvješće studenata, kako bi se studenti prije 
davanja svog izvješća predstavili članovima Fakultetskog vijeća, što je i usvojeno. 

  
Ad. 1. Usvajanje zapisnika XII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik XII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 2016. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješća  prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica je izvjestila da će se do kraja ovoga mjeseca krenuti sa pisanjem  ugovora za vanjsku 
suradnju, a što se tiče izvedbenih planova, nedostaje jedan dio za diplomske studije, te moli da se i to 
pošalje. 
Izvjestila je da su kvote za diplomske studije u potpunosti popunjene i da će se zbog velikog broja 
studenata ove godine nastava na diplomskim studijima održavati u dvije grupe. Stav je Uprave da će 
se, ukoliko bude novaca,  krajem akademske godine nastavnicima koji sudjeluju u nastavi diplomskih 
studija isplatiti određena naknada. 
Pozvala je Pročelnike katedri da sa svojim nastavnicima prokomentiraju mogućnosti korištenja 
programa Moodle (Srce) kao pomoći pri izradi e-kolegija. 
Nastava je krenula uz određene poteškoće oko prostora jer se predavaone mijenjaju bez da se 
obavijesti Fakultet i zbog toga ćemo od sljedeće akademske godine krenuti sa samostalnim sustavom 
rezerviranja prostorija. 
Profesorica je obavijestila sve prisutne da je postupak akreditacije našega Fakulteta odgođen do 
daljnjeg uz napomenu da će se dovršiti sa sakupljanjem podataka kako bismo imali sve spremno u 
trenutku kada nova akreditacija započne. 
          
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur pozvao je prisutne u ime Povjerenstva za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije da 
večeras u 20 00 sati prisustvuju euharistijskom slavlju koje će se održati u katedrali sv. Vida povodom 
početka nove akademske godine. 
Pripremajući se za samoanalizu zaključeno je da je sada pravi trenutak da se poradi na znanstvenoj 
djelatnosti koja je, u ovom trenutku na Fakultetu u začecima, te je iz tog razloga donesena Strategija 
razvoja znanosti koja će biti objavljena i na mrežnim stranicama Fakulteta. Sve napisano podložno je 
kritikama, prijedlozima i promjenama. 
Cjeloživotno obrazovanje- Kristijan Zulle koordinira taj dio aktivnosti, u ovom trenutku postoji 15-ak 
programa na kojima se radi. Uskoro bi mogao krenuti UNICEF, stoma terapeuti itd. Pozvao je prisutne 
da sve ideje koje imaju vezano za cjeloživotno obrazovanje iznesu direktno Kristijanu Zulleu. U 
pripremi su već programi naručeni od strane KBC-a i Županije. 
Ivanić Grad nam je ponudio da se uključimo kao partneri u pripremu dokumentacije za prijavu Centra 
kompetencija u području zdravstvenog turizma. Za potrebe navedenog u pripremi su četiri projekta 
(2 fizioterapija, 1 javno zdravstvo i 1 sestrinstvo). 
Profesorica Malnar je nadodala da su prošli mjesec u sklopu Erasmuss programa kod nas boravile 
dvije nastavnice zdravstvene njege iz Ostrave, te se zahvalila profesorici Dvornik na dobroj 
organizaciji. Dobili smo poziv da zainteresirani nastavnici ili studenti posjete njihov Fakultet. Kako 
imamo slične programe studentima će se izaći u susret sa priznavanjem ili nadoknadom nastave. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 
 
 



Ad. 3. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr. sc. Marko Zelić – pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II izvjestio je prisutne da 
se i ove godine (2017.)  od 7. do 10. lipnja u Opatiji održava kongres Hrvatskog društva za digestivnu 
kirurgiju. Kako se ujedno radi i o prvom kongresu sestara digestivne kirurgije predlaže da se isti održi 
pod pokroviteljstvom Fakulteta kao i protekle godine. Nadalje poziva sve studente da učestvuju u 
istom, te je napomenuo da će svi djelatnici i studenti Fakulteta bit oslobođeni plaćanja kotizacije. Kao 
gosti opet će sudjelovati liječnici i medicinske sestre i tehničari iz bolnice St. Marks iz Londona. To je 
prilika da se svi upoznaju sa multidisciplinarnim radom kakav se provodi u toj bolnici, a za sada se još 
ne može vidjeti nigdje u Hrvatskoj. Sestra Sanja Juretić je kontakt osoba kojoj se mogu prijaviti radovi 
i dobiti sve informacije vezane za navedeni kongres. Naveo je da postoji i mogućnost da se s njima 
uspostavi suradnja s ciljem da naši nastavnici odu u London na edukaciju. 
Doc.dr.sc. Iva Rinčić, u ime doc.dr.sc. Vanje Vasiljev Marchesi-pročelnice Katedre za javno zdravstvo 
izvjestila je da je docentica Marchesi zajedno sa Hrvojem Vlahovićem, Kristijanom Zulle, Tomislavom 
Rukavinom te kolegicom Lovorkom Bilajac s Medicinskog fakuleta prijavila projekt na natječaj 
Sveučilišta za inicijalne potpore mladim istraživačima, na što se nadovezao Hrvoje Vlahović i ukratko 
objasnio o čemu se radi (PeThe). Također je izvijestio o svojoj suradnji sa Stomatološkim fakultetom, 
te da će na kongresu koji se uskoro održava u Vukovaru biti prezentirana dva rada. 
 
Ad. 4. Izvješće dekana  
 
Dekan je zamolio prisutne članove Vijeća da se ubuduće sjednice održavaju u 14 i 30 sati zbog 
njegovih neodgodivih obaveza u KBC-u.  Pozdravio je studente, zaželio im dobrodošlicu i izrazio nadu 
u nastavak dobre suradnje kao što je do sada to bilo sa bivšim predstavnicima na čelu s Krunom 
Topolskim. Predložio je termin sljedeće sjednice za 17. studenog. 
  
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 Ad. 5. Verificiranje mandata izabranih članova Studentskog zbora – predstavnika studenata i 
njihovih zamjenika 
 
Predstavnici studenata predstavili su se prisutnim članovima Fakultetskog vijeća, te je na prijedlog 
dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donjelo sljedeću  
 

O D L U K U 
 

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

 
1. Antonia Plišić, član 

Gabrijela Glavašić, zamjenica 
2. Karlo Mandić,član  

Ivana Vidaković, zamjenica 
 
Kruno Topolski pozdravio je prisutne, zahvalio se svima na dosadašnjoj suradnji i poželio uspjeh u 
radu novoizabranim predstavnicima studenata. 
  
Predsjednica Studentskog zbora Antonia Plišić ujedno je pod ovom točkom izvjestila prisutne da su 
studenti sudjelovali na ovogodišnjem Kampu za brucoše koji se održao u Uvali Scot. 
 



Izrađen je vodič za brucoše koji im je podijeljen na imatrikulacijskom predavanju. Zadovoljni su s 
učinjenim i nadaju se da će ga do početka sljedeće akademske godine još doraditi i poboljšati kako bi 
brucošima olakšali početak. 
Dekan je pohvalio vodič i rekao da će Fakultet sljedeće godine ponovno podržati tiskanje. 
Planiraju organizirati brucošijadu 18.11., a 4.11. održati će se kestenijada u dvorištu Fakulteta. 
Na prvoj sjednici Studentskog zbora studenti su predložili održavanje niz humanitarnih projekata i 
događaja, a prvi od njih biti će dolazak socijalne samoposluge Kruh Sv. Elizabete na Fakultet uz 
održavanje kratkog predavanja i prikupljanja higijenskih potrepština i namirnica za korisnike socijalne 
samoposluge. 
Istaknula je da se pojavio problem sa Studentskim centrom i smještajem studenata u domove o čemu 
se već razgovaralo i na Senatu, na što je Dekan odgovorio da se nada da će se kroz kratko vrijeme 
pronaći rješenje navedenog problema te da očekuje da se na sljedečem Senatu opet povede rasprava 
o tome. 
Karlo Mandić izvijestio je prisutne da se i ove godine održava Humanijada i da su ostali zdravstveni 
fakulteti izrazili nezadovoljstvo jer se oni natječu zajedno sa Medicinskim fakultetom, a ovi iz BiH 
moraju nastupati samostalno. Problem je u novcima jer je potrebno pokriti troškove smještaja i 
prijevoza za sve prijavljene, a ima ih 30-40. Kako je Fakultetu u interesu da naši studenti nastupaju 
samostalno,  Fakultet će pronaći način da studentima pomogne u organizaciji i financiranju odlaska 
na Humanijadu. 
 
Ad. 6. Odluka o imenovanju voditelja Centra za palijativnu skrb  
  
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

I. Voditeljem Centra za palijativnu skrb  Fakulteta zdravstvenih studija  imenuje se prof. dr. sc. 

Karmen Lončarek, dr.med. 

II. Mandat voditelja Centra  iz točke 1. ove odluke traje četiri godine, a počinje teći 20. listopada 

2016. 

III. Za svoj rad voditelj ne prima naknadu. 

Ad. 7. Odluka o ocjenjivanju studenata na izvanrednim preddiplomskih studijima 

Profesorica Malnar je prisutnim članovima Vijeća ukratko izložila razloge donošenja sljedeće odluke, 

te je nakon rasprave zaključeno da će se ista uputiti na razmatranje Centru za studije. 

Studentska predstavnica se nije složila sa navedenim prijedlogom iz razloga što smatra da će na taj 

način izvanredni studenti biti privilegirani i da će doći do opadanja kvalitete nastave. Na to je 

odgovoreno da takva odluka sigurno neće utjecati na kvalitetu nastave, nego da je problem u tome 

što se ista kosi sa Pravilnikom o studiranju. Zaključeno je da će se sukladno članku 42. st.7. donjeti 

ovakva odluka i uz suglasnost Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa proslijediti Senatu. 

Fakultetsko vijeće, uz jedan suzdržan glas, donosi sljedeću  

ODLUKU 
o ocjenjivanju na izvanrednim preddiplomskim studijima 



I. Na izvanrednim preddiplomskim studijima ocjenjivanje studenata za svaki predmet obavlja se 

samo na završnom ispitu.  

II. Studenti na završnom ispitu mogu ostvariti 100 % ocjenskih bodova. Ispitni prag na završnom 

ispitu ne može biti manji od 50 % uspješno riješenih ispitnih zadataka. 

III. Ocjenjivanje studenata vrši se apsolutnom raspodjelom na temelju konačnog postignuća na 

sljedeći način: 

Izvrstan A - 80 do 100 % ocjenskih bodova, 
Vrlo dobar B - 70 do 79,9 % ocjenskih bodova, 
Dobar C – 60 do 69,9 % ocjenskih bodova i 
Dovoljan D – 50 do 59,9 % ocjenskih bodova. 
 

IV. Ova odluka dostaviti će se na suglasnost Povjerenstvu za akreditaciju studijskih programa 

Sveučilišta u Rijeci. 

Ad. 8. Donošenje Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete 
 
Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU  
 

I. Prihvaća se prijedlog Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete.  
 

II. Pravilnik će se objaviti na mrežnim stranicama Fakulteta, te će stupiti na snagu danom 
objave. 

 
Ad. 9. Izvješće studenata 

 
Studenti su svoje izvješće dali pod točkom 5. dnevnog reda. 
 
Ad. 10. Kadrovska pitanja 
 
10.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 DORIS OŽANIĆ, mag.med.lab. i NEVEN SUČIĆ, mag.med.lab.,  izabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana klinička biokemija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku 
dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 02. studenog 2016.  
 
 

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


