
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/18 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 17. studenog 2016.   

Z A P I S N I K 
 
II. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., održane  
u četvrtak, 17. studenog 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 15 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 I. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Donošenje odluke o imenovanju Antona Došena gostujućim profesorom 
 

7. Kadrovska pitanja 
 
7.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, 
Fakultetsko vijeće donosi 
  

O D L U K U 
 

 Prof. dr. sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znantsveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica u trajnom zvanju, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno.   

 
Odluka se primjenjuje od 18. studenog 2016.  
 

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

O D L U K U 
 

Mr. sc. ANDRICA LEKIĆ, prof. mat. i fiz., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto višeg predavača, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena 



grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016.  
 
7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. DAMIR BRNAS,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za 
javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016. godine 
 

 
Dnevni red je usvojen uz jednu dopunu u točki 7.4.: 
 
7.4. 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 

 
DAVOR MENDRILA, dr.med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci – u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme 
od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016. godine. 

 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika I. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik I. sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. listopada 2016. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana  
 
Dekan je ukratko izvjestio prisutne o održanoj sjednici Senata, posjeti predstavnika nogometnog 
kluba „Rijeka“ i potpisivanju ugovora o suradnji, te je predložio termin održavanja sljedeće sjednice 
za 15. prosinca. 
  
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješća  prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Na prijedlog profesorice Malnar, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću: 



 

O D L U K U 
o novim izbornim predmetima 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

     

Zdravstvena i socijalna 
politika 

Izborni Diplomski  
studij  
Sestrinstvo 
(oba studija), 
Fizioterapija,Kl
inički 
nutricionizam 

2. Prof. dr. sc. Nada Gosić 

Zdravstveno usmjereno 
tjelesno vježbanje 

Izborni Fizioterapija, 
Sestrinstvo, 
Primaljstvo i 
Radiološka 
tehnologija 

2., 3. Mr. sc. Sergio De Privitellio 

 

Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017./2018.  

 
Budući da nas je Sveučilište tražilo dostavu uvjeta upisa u preddiplomske studije presko Nispvu 
sustava (prijave za državnu maturu počinju početkom 1. mjeseca, a natječaj za upis kreće početkom 
4. mjeseca), a s obzirom da se uvjeti od prošle akademske godine nisu mijenjali, Fakultetsko vijeće je 
na prijedlog profesorice Malnar donjelo sljedeću : 
 

O D L U K U 
 O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKAD. 

2017./2018. GODINI  

Sestrinstvo 

 Upisna kvota za državljane RH: 30 

 Upisna kvota za strane državljane: 0 

 Ukupni prag na razredbenom postupku: 40% 
 Naziv Vrjednovanje  

Prosjek svih ocjena 30,00 % 

Prosjek svih ocjena iz predmeta Zdravstvena njega 20,00 % 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje  

Hrvatski jezik B 
 

10,00 % 

Matematika B 
 

10,00 % 

Strani jezik B 
 

10,00 % 

Obvezni dio državne mature 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u 
sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Biologija NE 
 

20,00 % 



Izborni dio državne mature 

 

Sestrinstvo izvanredni 

 Upisna kvota za državljane RH: 45 

 Upisna kvota za strane državljane: 0 

 Iznos minimalne participacije: 0,00 

 Iznos maksimalne participacije: 9.240,00 
 Naziv 

Priložiti dokaz o zaposlenju na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara i dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva 

Preduvjet za upis 

Naziv Vrjednovanje  

Prosjek svih ocjena 30,00 % 

Prosjek svih ocjena iz predmeta Zdravstvena njega 20,00 % 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje  

Hrvatski jezik B 
 

0,00 % 

Matematika B 
 

0,00 % 

Strani jezik B 
 

0,00 % 

Obvezni dio državne mature 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u 
sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Biologija NE 
 

20,00 % 

Izborni dio državne mature 

Postignuće  Vrjednovanje  

Godine radnog iskustva (od 1 do 5) - Sestrinstvo 5,00 % 

Godine radnog iskustva (od 6 do 10) - Sestrinstvo 10,00 % 

Godine radnog iskustva (od 11 do 15) - Sestrinstvo 15,00 % 

Godine radnog iskustva (od 16 do 20) - Sestrinstvo 20,00 % 

Godine radnog iskustva (više od 21) - Sestrinstvo 30,00 % 

Druga posebna postignuća 

 

Fizioterapija 

 Upisna kvota za državljane RH: 30 

 Upisna kvota za strane državljane: 0 

 Ukupni prag na razredbenom postupku: 40% 
 Naziv Vrjednovanje  

Prosjek svih ocjena 30,00 % 

Prosjek svih ocjena iz predmeta Anatomija s fiziologijom 10,00 % 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje  



Hrvatski jezik B 
 

10,00 % 

Matematika B 
 

10,00 % 

Strani jezik B 
 

10,00 % 

Obvezni dio državne mature 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u 
sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Biologija ili Fizika NE 
 

* 

Izborni dio državne mature 

* Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog ili dva predmeta stječu se dodatni 
bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 20.0%, a drugi s 10.0% 

 

Primaljstvo 

 Upisna kvota za državljane RH: 15 

 Upisna kvota za strane državljane: 0 

 Ukupni prag na razredbenom postupku: 40% 
 Naziv Vrjednovanje  

Prosjek svih ocjena 30,00 % 

Prosjek svih ocjena iz predmeta Zdravstvena njega 20,00 % 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje  

Hrvatski jezik B 
 

10,00 % 

Matematika B 
 

10,00 % 

Strani jezik B 
 

10,00 % 

Obvezni dio državne mature 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u 
sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Biologija NE 
 

20,00 % 

Izborni dio državne mature 

 

Radiološka tehnologija 

 Upisna kvota za državljane RH: 15 

 Upisna kvota za strane državljane: 0 

 Ukupni prag na razredbenom postupku: 40% 
 Naziv 

Pohađanje Fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja 

Zdravstvena sposobnost (Potvrda liječnika medicine rada) 

Preduvjet za upis 

Naziv Vrjednovanje  

Prosjek svih ocjena 40,00 % 

Ocjene iz srednje škole 



Naziv Razina Prag Vrjednovanje  

Hrvatski jezik B 
 

10,00 % 

Matematika B 
 

10,00 % 

Strani jezik B 
 

10,00 % 

Obvezni dio državne mature 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u 
sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Biologija NE 
 

10,00 % 

Fizika NE 
 

20,00 % 

Izborni dio državne mature 

    
 
Profesorica je izvijestila prisutne da je jučer bila na Centru za studije i da su sve sastavnice Sveučilišta 
dobile kritiku da stranice na engleskom jeziku nisu zadovoljavajuće, te da je potrebno prevesti 
programe na engleski jezik kako bi se studenti koji dolaze kod nas u sklopu Erasmus razmjene mogli 
njima koristiti. S time u vezi zamolila je pročelnike katedri i voditelje studija da za preddiplomske i 
diplomske studije prevedu dio uvodnog teksta svakog studija kako bismo ažurirali naše stranice. Što 
se tiče Erasmusa općenito, profesorica je izrazila zadovoljstvo sa provođenjem istoga i uputila 
pohvale profesorici Dvornik za koordiniciju. 
 
Nadalje, profesorica je pojasnila da je za izvođenje izbornog kolegija, prema prije važećem 
kolektivnom ugovoru, bilo potrebno 10 prijavljenih studenata kako bi se kolegij održao, a kako 
kolektivnog više nema potrebno je donjeti odluku kojom bi to bilo regulirano. I ostali fakulteti na 
Sveučilištu drže se tog broja studenata, te je na prijedlog profesorice Malnar, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donjelo sljedeću: 

 O D L U K U 
 

I. Za provođenje izbornog kolegija najmanji potrebni broj upisanih studenata je 10. 
 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Nadalje, profesorica je iznjela problem nepoštivanja roka upisa u više godine od strane studenata i 
navela da se dešava da studenti dolaze na upis više godine u 10. mjesecu (upisi traju do 30. 09.) bez 
ikakvog objašnjenja, te je u cilju uvođenja reda predložila donošenje odluke kojom će se studentima 
naplaćivati naknada u iznosu od 200,00 kn za dolazak na upise nakon proteka službenog roka upisa. 
Slijedom iznesenog, na prijedlog prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi 
sljedeću: 

O D L U K U 
 

I. Studenti koji dođu na upis više godine nakon proteka službenog roka upisa, plaćati će trošak 

naknadnog upisa u iznosu od 200,00 kn. 

 
II. Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017./2018.  

 
Obavijestila je prisutne da će 29. studenog Agencija za znanost i visoko obrazovanje održati seminar 
vezano za Mozvag kojoj će prisustvovati naši koordinatori Sandra Bošković i Dinko Juretić.  
 
 



Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  

 
Profesor Muzur ukratko je pozvao prisutne da se ukoliko imaju ideje vezano za LLL, obrate Kristijanu 
Zulle; 
Vedrana Padovan i Marta Merle bile su na Trećem međunarodnom sajmu visokog obrazovanja u 
Sarajevu i uz prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta doc. Zorana Ježića, predstavljale cijelo 
Sveučilište; 
Pregovori sa Novom Gradiškom vezano za izvanredni studij Radiološke tehnologije u početno su fazi; 
Centar za palijativnu skrb je profunkcionirao i već je zakazan čitav niz edukativnih programa za 
zdravstvene radnike; 
Tri projektne skice dostavljene su Ivanić Gradu vezano za prijavu Centra kompetencija u području 
zdravstvenog turizma (S. Bošković-sestrinstvo, doc.dr.sc. Marchesi i Kristijan Zulle – vježbanje starijih 
osoba i Hrvoje Vlahović – fizioterapija TMZ-a; 
Jučer održana prezentacija o sustavu planiranja i evidencije nastave- tvrtka iz Splita – potencijalno 
interesantno. Kod nas postoji problem evidencije održavanja nastave što ovim sustavom nije 
riješeno;  
Softa- Medsoft počeo sa radom u prizemlju Fakulteta- još se mora definirati mogućnost izdavanja 
skripti i knjiga naših zaposlenika; 
25. studenog održava se dan posvećen primaljstvu i tada će se održati niz događaja vezanih za 
primaljstvo u organizaciji Centra za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu. 
Tijekom jutra održati će se tri pozvana predavanja, popodne okrugli stol o identitetu primaljske 
profesije, a predvečer prezentacija triju knjiga na temu povijesti primaljstva;  
Dobili smo ateste za sustav vatrodojave i zaštite od udara groma. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Hrvoje Vlahović izvjestio je o utiscima sa netom održanog kongresa u Vukovaru na kojem je 
sudjelovao zajedno sa Kristijanom Zulleom i našim studentima - koje je ujedno i pohvalio. 
Izvijestio je prisutne da u Vukovaru kreće specijalistički program Preventivne fizioterapije. 
 
 Ad. 5. Izvješće studenata 
 
U ime studenata izvješće je iznio Karlo Mandić: 
kestenijada je uspješno održana prisustvovalo je 150-ak studenata, zahvalio je Fakultetu na podršci; 
sutra se održava brucošijada - svi su pozvani; 14. prosinca u plan je dolazak socijalne samoposluge 
Kruh Sv. Elizabete na Fakultet uz održavanje kratkog predavanja i prikupljanja higijenskih potrepština 
i namirnica za korisnike socijalne samoposluge; u međuvremenu je pronađena dvorana u kojoj će 
Fakultet plaćati jedan termin za potrebe studenata; stol za stolni tenis dolazi sljedećeg tjedna 
(donacija mr.sc. De Privitellia). 
 On osobno (Mandić) sljedeći tjedan ide u Tuheljske toplice na dogovor vezano za Humanijadu. 
 
Ad. 6. Donošenje odluke o imenovanju Antona Došena gostujućim profesorom 
 
Nakon uvodne riječi profesora Muzura, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Profesoru Antonu Došenu, sa „Radboud University“, Nijmegen, Nizozemska u akademskoj godini 
2016/2017 povjerava se izvođenje do jedne trećine predavanja na kolegiju Pristup osobama s 



invaliditetom (voditeljice prof. dr. sc. Daniele Malnar), na sveučilišnim diplomskim studijima 
Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, s 
naglaskom na predavanjima iz dijela predmeta mentalno zdravlje i kvaliteta življenja osoba s 
invaliditetom. 
 
Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja. 
 
Ad. 7. Kadrovska pitanja 
 
7.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno -nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, 
Fakultetsko vijeće donosi 
     O D L U K U 

 
 Prof. dr. sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr. med., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znantsveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica u trajnom zvanju, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno.   

 
Odluka se primjenjuje od 18. studenog 2016.  
 
Izbor znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/16-03/02 od 25. listopada 2016.), temeljem provedenog postupka 
izbora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

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

O D L U K U 
 

Mr. sc. ANDRICA LEKIĆ, prof. mat. i fiz., reizabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto višeg predavača, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena 
grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016.  
 
7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. DAMIR BRNAS,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za 
javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016. godine 
 



7.4. 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 
 

DAVOR MENDRILA, dr.med.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija, na 
Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci – u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2016. godine. 

 
 

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


