
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/15-01/16 
Ur.broj: 2170-57-5-01-15-2 
Rijeka, 19. studenog 2015.   

Z A P I S N I K 
 
II. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., održane  
u četvrtak, 19. studenog 2015. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 15 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta 

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

 
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.  Usvajanje Poslovnika Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti Fakulteta   
        zdravstvenih studija 
 

7.  Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih studija 
 

8.  Odluka o osnivanju  i imenovanju voditelja: 

 Centra za medicinsku informatiku i biostatistiku, 

 Centra za medicinsku komunikologiju i 

 Centra za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu 
 

9.  Kadrovska pitanja  
 
9.1. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora dva nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana nuklearna medicina na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, te imenovanju stručnog povjerenstva. 

 
Stručno povjerenstvo u sastavu: izvr. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing., izv. prof. dr. sc. Svjetlana 
Grbac-Ivanković, dr.med. i doc.dr.sc. Melita Kukuljan, dr.med. 

 
9.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 



O D L U K U 
 

 Dr.sc. ROSANA TROSKOT PERIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 

 Doc.dr.sc. MARINKO MARUŠIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 
 

9.4. 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 
 

 NIKOLA BABIĆ, dipl.psiholog.-prof.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i 
zdravstvena psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.5. 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 
 

 GORDAN BOŠKOVIĆ, mag. psych.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i 
zdravstvena psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.6. 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 
 



 Dr.sc. SUZANA JONOVSKA, dr.med.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.7. 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 
 

 JELENA HODAK, prof.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
neuroznanost, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 
 

9.8. 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 
 

 KRISTIJAN ZULLE, mag.physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto 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 određeno vrijeme do povratka zaposlenika na rad.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

Ad.1. Usvajanje zapisnika I. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik I. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. listopada 2015., usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 17. prosinca 2015.  
 
Istaknuo je da je vanjska suradnja fiksirana na 1.977.000,00 kn i to je gornja granica koja se ne smije 
probijati. 
Danas je pušten u rad lift za invalide. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 



Profesorica Malnar zamolila je članove Fakultetskog vijeća da prihvate još dvije izmjene u nastavnim 
planovima za kademsku godinu 2015/2016, te slijedom toga na prijedlog Prodekanice za nastavu, 
Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

o promjeni u nastavnom programu u akademskoj godini 2015./2016. 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Pedijatrija obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc. Antun 
Sasso  

Prof.dr.sc.Vojko 
Rožmanić 

Sudska i 
forenzična 
medicina 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

2. Prof.dr.sc. Alan 
Bosnar 

Prof.dr.sc.Blaženka 
Grahovac 

 
Profesorica Malnar je izvjestila prisutne da je završio natječaj za sveučilišni diplomski studij Klinički 
nutricionizam, kvota je 30, bilo je prijavljenih 21-svi su zadovoljili uvjete, obavljeni su motivacijski 
razgovori i svi su upisani. Dvoje prijelaznika sa Menađmenta će također biti upisano, tako da imamo 
23 upisana studenta na novom studiju. Nastava počinje 26.11.2015 u 12 sati na kojem će im biti 
uručeni tableti koji će im služiti u nastavi. 
Nadalje je profesorica Malnar zamolila pročelnike Katedri da upoznaju svoje nastavnike sa Odlukom 
ureda za studente sa invaliditetom da se nastavni programi moraju prilagoditi takvim studentima. 
Primjer je nedavno održan ispit na studiju Fizioterapije na kojem je bio prisutan slabovidan student, a 
da voditelj ispita nije bio upoznat s time i ispitni materijali nisu bili prilagođeni studentu. Obavijest o 
tome je već proslijeđena elektonskim putem pročelnicima, međutim, očigledno nije proslijeđeno 
nastavnicima. Imamo dvoje takvih studenata, oboje na studiju Fizioterapije (imaju svoje asistente-
studente). 
Još jednom je zamolila sve Pročelnike da su obvezni dostaviti izvedbene nastavne planove kako bi ih 
se stavilo na mrežne stranice, osobito za studij Primaljstva. Ne smije se dogoditi da nastava završi, a 
da studenti nisu obaviješteni tko drži nastavu, kakav je način ocjenjivanja i sl. 
Problem je kod studija Fizioterapije što u izvedbenim planovima na pojedinim kolegijima nije istaknut 
način ocjenjivanja-prosljeđeno Pročelnici. 
 
Sa Rektorom je dogovoreno da se studij Medicinko-laboratorijske dijagnostike (koji je za naš Fakultet 
poprilično skup i jedini je od naših studija koji u ovom trenutku može biti prebačen u sveučilišni 
studij) slijedeće akademske godine studij stavi u mirovanje, a da za to vrijeme izv.prof.dr.sc. Štefica 
Dvornik sa prof.dr.sc. Anđelkom Radojčić-Badovinac pronađe rješenje kako da se studij  prebaci u 
sveučilišni i da se dalje vodi kao zajednički studij sa Odjelom za biotehnologiju i Medicinskim 
fakultetom. Na taj način će se ljudima koji završe taj studij omogućiti da dalje idu na sveučilišni 
programe Odjela Biotehnologije i dalje, eventualno, na doktorske studije. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 
 



Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike akademske godine 2016/2017  
stavlja se u mirovanje. 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je članove Vijeća da su  Poljaci koji su sljedeći tjedan trebali doći i održati 
radionice o europskim projektima, odgodili dolazak - prestrašeni izbjegličkom krizom i najavili svoj 
dolazak na proljeće.  
Tableti se uvode na studij Kliničkog nutricionizma- studenti će potpisati izjavu da će preći u njihovo 
vlasništvo ukoliko ih budu čuvali, a ukoliko ih  oštete morati će platit trošak popravka ili nabave 
novoga. Na tabletima će biti nastavni materijali, ankete, adresar, direktni pristup stranicama i sl. 
Na Medicinskom fakultetu se sredinom sljedećeg mjeseca održavaju Dani Fakulteta i izdaje se 
monografija u kojoj će biti i malo poglavlje o našem Fakultetu. 
Kako je došlo dostav upita vezano za proračune Katedri profesor Muzur je pojasnio da je ideja tih 
skromnih 5.000,00 kn da se razvija dodatna vrsta komunikacije među članovima Katedre. Nakon 
početnog opremanja prostora, svaki naknadni trošak morat će se snositi iz sredstava katedre, nadalje 
ne smije biti posudbi novaca između dviju katedri (zbog računovodstva), a Odbor za kvalitetu 
predlaže da se neka vrsta izvješća, o potrošenim novcima, prikažu članovima Katedri.  
 

Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

Dekan je pozvao doc.dr.sc. Vanju Vasiljev Marchesi da ukratko izvjesti članove Fakultetskog vijeća o 

posjetu studenata izbjegličkom kampu Opatovac. 

Ona se ovom prilikom zahvalila dekanima Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta što 

su podržali pokretanje akcije, te Kruni Topolskom i Josipu Aničiću koji su proveli akciju prikupljanja 

humanitarne pomoći za izbjeglice i odlazak u Kamp Opatovac. Studentica Sestrinstva Anja 

Ašenbrener, Franjo Carović student godine Medicine i Deni Jurišić student Sanitarnog inženjerstva 

zajedno sa doc. dr. sc. Marchesi dostavili su pomoć u Kamp i tamo proveli 3 dana, za koje vrijeme su 

studenti aktivno sudjelovali u radu medicinskog tima i bili pohvaljeni od Kriznog stožera. Studenti su 

se susreli sa mnogim kulturološkim razlikama, upoznali su rad zdravstvene zaštite i dobru suradnju 

zdravstvene zaštite, vojske, policije i državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

Rad naših studenata je pohvaljen i prepoznat te su članci o ovom posjetu objavljeni u Novom listu, 24 

sata i na mrežnim stranicama Sveučilišta kao i na portalu srednja.hr.  

Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr.sc. Goran Hauser, dr.med.-pročelnike katedre za Kliničke medicinske znanosti I nadovezao se 
na problem profesora Sassa i rekao da ga je kontaktirao profesor Banac sa Katerde za pedijatriju 
Medicinskog fakulteta i  zamolio da ga se unaprijed izvjesti o eventualnim potrebama u nastavi kako 
bi mogao organizirati nastavu na svojoj Katedri. 
Doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med.- pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II predložio je da 
se u suradnji sa glavnom sestrom KBC-a na studiju Sestrinstva obrane završnih i diplomskih radova 
održavaju u KBC-u kako bi tim obranama prisustvovao što veći broj gostiju-slušaća. Zaključeno je da 
će doc. Hauser i doc. Zelić poslati okružnicu kojom se sugerira da obrane sestara održavaju u Bolnici. 
Hrvoje Vlahović je u ime svoje Katedre za fizioterapiju istaknuo da razvijaju suradnju sa Bolnicom u 
Rovinju i dogovaraju potencijalne odlaske studenata u Rovinj u sklopu nastave, te da će se sljedeće 
godine tamo otvoriti laboratorij za elektroneurofiziologiju i da se nadaju da će doći do suradnje i u 
tom pravcu. 



Od idućeg tjedna kreće suradnja sa Školom osteopatije što bi našim studentima moglo biti 
interesantno. Dobro surađuju sa Biomehaničkim laboratorijem Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, te 
je naveo da je on osobno sudjelovao u provedbi biomehaničke analize novih Adidas tenisica.  
Također se nastavlja suradnja sa PeThe sustavom koji se razvija u dobrom smjeru. 
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.san.ing. - Pročelnica katedre za javno zdravstvo ovom 
prilikom je čestitala studentu Robertu Liculu i njegovim mentoricama Stjepki Popović i doc.dr.sc. Ivi 
Rinčić na dobivanju priznanje za završni rad pod naslovom: Sestrinstvo kao ženska profesija: stavovi 
pacijenata Opće bolnice Pula prema sestrinstvu kao rodno/spolnoj obilježenoj profesiji, na natječaju 
Centra za ženske studije iz Zagreba – Nagrada za studentski rad na teme žena, odnosno rodne 
problematike. 
Na temelju odluke prosudbene komisije rad kolege Licula zaslužio “posebno priznanje i pohvalu 
Komisije, pridonijevši vidljivosti ženskih/rodnih tema u akademskoj zajednici”.  
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata izvijestio je da je održana biciklijada kojoj su prisustvivali studenti sa cijelog 
Sveučilišta.  
Organizirana je i kestenijada uz kuhano vino, te je ovim putem zahvalio svima koji su prisustvovali. 
Zajedno sa Učiteljskim i Filozofskim fakultetom organiziraju prvu brucošijadu. Na današnji dan 
Studentski zbor obilježava svoju prvu godinu postojanja. U petak  20.11. organizira se Sveučilišna 
brucošijada, te ovim putem poziva prisutne na druženje.  
Studentski zbor zajedno sa Katedrom za javno zdravstvo,  Katedrom za društvene i humanističke 
znanosti i Katedrom za socijalnu medicinu 20. studenog organizira skup pod nazivom "Zaštita prava 
na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi" koji počinje u 10 sati u predavaonici broj 1. 
Medicinskog fakulteta. Odaziv je jako dobar, očekuje se više od 100 sudionika. 
 
 Ad. 6. Usvajanje Poslovnika Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti Fakulteta   
  zdravstvenih studija  
 

Uz ovu točku profesor Muzur dodao je da je u skladu s dobrom praksom u članku 1. Pravilnika 
dodano da u slučajevima kada su studenti prijavitelji odnosno prijavljeni, ili kada se predmet 
reflektira na odnose nastavnika i studenata, sastanku Povjerenstva prisustvuje i predstavnik 
studenata Fakulteta zdravstvenih studija (predsjednik Studentskog zbora ili osoba koju on delegira ad 
hoc), na što je predstavnik sugerirao da je možda ispravnije da se poziva Studentski pravobranitelj 
Fakulteta, što je i prihvaćeno. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

I. Usvaja se Poslovnik Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti Fakulteta   
zdravstvenih studija.  

 
II. Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja. 

 
Ad. 7.Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih studija 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 
 
 
 



O D L U K U 
 

I. Usvaja se Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta zdravstvenih studija.  
 

II. Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja. 
 
Ad.8. Odluka o osnivanju i imenovanju voditelja: 
 

 Centra za medicinsku informatiku i biostatistiku, 

 Centra za medicinsku komunikologiju i 

 Centra za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu 
 

Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o osnivanju Centra za medicinsku informatiku i biostatistiku 

 
Članak 1. 

 
Osniva se Centar za medicinsku informatiku i biostatistiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, kao 
neformalna unutarnja organizacijska cjelina (ustrojbena jedinica fakulteta), u kojoj će biti povezana 
praksa, znanost i visoko obrazovanje.  
Centar nema pravnu osobnost, niti financijsku samostalnost, a pripada katedri pri kojoj je zaposlen 
voditelj Centra. 
U Centru za medicinsku informatiku i biostatistiku obavljati će se djelatnost za potrebe fakultetske 
nastave, sukladno elaboratu koji je sastavni dio ove odluke. 
 

Članak 2. 
 

Naziv ustrojbene jedinice je Centar za medicinsku informatiku i biostatistiku, Fakultet zdravstvenih 
studija u Rijeci. Sjedište Centra je na adresi sjedišta fakulteta. 
Skraćeni naziv centra je - CEMIS. 
Centar svoju djelatnost obavlja pod nazivom fakulteta, sa punim ili skraćenim nazivom. 
 

Članak 3. 
 

Za organizaciju i rad Centra odgovoran je voditelj Centra. Voditelja imenuje Fakultetsko vijeće na 
prijedlog dekana. Voditelj se bira iz redova nastavnika fakulteta. Mandat voditelja Centra je četiri 
godine, ista osoba može biti ponovno izabrana. 
Početkom akademske godine, najkasnije do 1. studenog, voditelj Centra podnosi Dekanu izvješće o 
radu centra za proteklu godinu i okvirni plan aktivnosti i proračun za tekuću akademsku godinu. 

Članak 4. 
 

Financijsko poslovanje Centra regulirano je člankom 10. Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli 
prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti. 
 

Članak 5. 
 
U skladu s dobrom suradnjom prilikom obavljanja svoje djelatnosti Centar se ohrabruje na 
povezivanje i suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.  



Eventualna kadrovska, financijska i druga pitanja proizašla iz ove suradnje, regulirati će se posebnim 
Ugovorima o suradnji. 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči fakulteta. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 

1. Voditeljem Centra za medicinsku informatiku i biostatistiku Fakulteta zdravstvenih studija  imenuje 
se izv.prof.dr.sc. Gordana Brumini, prof. 

2. Mandat voditelja Centra  iz točke 1. ove odluke traje četiri godine, a počinje teći 20. studenog 
2015. 

Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o osnivanju Centra za medicinsku komunikologiju 

 
Članak 1. 

 
Osniva se Centar za medicinsku komunikologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, kao 
neformalna unutarnja organizacijska cjelina (ustrojbena jedinica fakulteta), u kojoj će biti povezana 
praksa, znanost i visoko obrazovanje.  
Centar nema pravnu osobnost, niti financijsku samostalnost, a pripada katedri pri kojoj je zaposlen 
voditelj Centra. 
U Centru za medicinsku komunikologiju obavljati će se djelatnost za potrebe fakultetske nastave, 
sukladno elaboratu koji je sastavni dio ove odluke. 
 

Članak 2. 
 

Naziv ustrojbene jedinice je Centar za medicinsku komunikologiju, Fakultet zdravstvenih studija u 
Rijeci. Sjedište Centra je na adresi sjedišta fakulteta. 
Skraćeni naziv centra je  "MEDIKOM". 
Centar svoju djelatnost obavlja pod nazivom fakulteta, sa punim ili skraćenim nazivom. 
 

Članak 3. 
 

Za organizaciju i rad Centra odgovoran je voditelj Centra. Voditelja imenuje Fakultetsko vijeće na 
prijedlog dekana. Voditelj se bira iz redova nastavnika fakulteta. Mandat voditelja Centra je četiri 
godine, ista osoba može biti ponovno izabrana. 
Početkom akademske godine, najkasnije do 1. studenog, voditelj Centra podnosi Dekanu izvješće o 
radu centra za proteklu godinu i okvirni plan aktivnosti i proračun za tekuću akademsku godinu. 
 

Članak 4. 
 

Financijsko poslovanje Centra regulirano je člankom 10. Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli 
prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti. 
 
 
 



Članak 5. 
 
U skladu s dobrom suradnjom prilikom obavljanja svoje djelatnosti Centar se ohrabruje na 
povezivanje i suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.  
Eventualna kadrovska, financijska i druga pitanja proizašla iz ove suradnje, regulirati će se posebnim 
Ugovorima o suradnji. 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči fakulteta. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 

1. Voditeljem Centra za medicinsku komunikologiju  Fakulteta zdravstvenih studija  imenuje se 
doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr.med. 

2. Mandat voditelja Centra  iz točke 1. ove odluke traje četiri godine, a počinje teći 20. studenog 
2015. 

Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o osnivanju Centra za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu 

 
Članak 1. 

 
Osniva se Centar za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, kao neformalna unutarnja organizacijska cjelina (ustrojbena jedinica 
fakulteta), u kojoj će biti povezana praksa, znanost i visoko obrazovanje.  
Centar nema pravnu osobnost, niti financijsku samostalnost, a pripada katedri pri kojoj je zaposlen 
voditelj Centra. 
U Centru za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu obavljati će se djelatnost za 
potrebe fakultetske nastave, sukladno elaboratu koji je sastavni dio ove odluke.  
 

Članak 2. 
 

Naziv ustrojbene jedinice je Centar za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu, 
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci. Sjedište Centra je na adresi sjedišta fakulteta. 
Skraćeni naziv centra je  "CEDRIH". 
Centar svoju djelatnost obavlja pod nazivom fakulteta, sa punim ili skraćenim nazivom. 
 

Članak 3. 
 

Za organizaciju i rad Centra odgovoran je voditelj Centra. Voditelja imenuje Fakultetsko vijeće na 
prijedlog dekana. Voditelj se bira iz redova nastavnika fakulteta. Mandat voditelja Centra je četiri 
godine, ista osoba može biti ponovno izabrana. 
Početkom akademske godine, najkasnije do 1. studenog, voditelj Centra podnosi Dekanu izvješće o 
radu centra za proteklu godinu i okvirni plan aktivnosti i proračun za tekuću akademsku godinu. 
 
 
 



Članak 4. 
 

Financijsko poslovanje Centra regulirano je člankom 10. Pravilnika o načinu korištenja i raspodjeli 
prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti. 
 
 

Članak 5. 
 
U skladu s dobrom suradnjom prilikom obavljanja svoje djelatnosti Centar se ohrabruje na 
povezivanje i suradnju s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.  
Eventualna kadrovska, financijska i druga pitanja proizašla iz ove suradnje, regulirati će se posebnim 
Ugovorima o suradnji. 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči fakulteta. 
 

Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 

1. Voditeljem Centra za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu  Fakulteta 
zdravstvenih studija  imenuje se prof.dr.sc. Nada Gosić, dipl.politolog. 

2. Mandat voditelja Centra  iz točke 1. ove odluke traje četiri godine, a počinje teći 20. studenog 
2015. 

 
Ad.9. Kadrovska pitanja  
 
9.1. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora dva nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
grana nuklearna medicina na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, te imenovanju stručnog povjerenstva. 

 
Stručno povjerenstvo u sastavu: izvr. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing., izv. prof. dr. sc. Svjetlana 
Grbac-Ivanković, dr.med. i doc.dr.sc. Melita Kukuljan, dr.med. 

 
9.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
O D L U K U 

 
 Dr.sc. ROSANA TROSKOT PERIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 



9.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 

 Doc.dr.sc. MARINKO MARUŠIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 
 

9.4. 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 
 

 NIKOLA BABIĆ, dipl.psiholog.-prof.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i 
zdravstvena psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.5. 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 
 

 GORDAN BOŠKOVIĆ, mag. psych.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i 
zdravstvena psihologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.6. 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 
 

 Dr.sc. SUZANA JONOVSKA, dr.med.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

9.7. 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 
 

 JELENA HODAK, prof.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
neuroznanost, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 
 

9.8. 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 
 

 KRISTIJAN ZULLE, mag.physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto 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 određeno vrijeme do povratka zaposlenika na rad.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2015. godine. 
 

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


