
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/19 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 15. prosinca 2016.   

Z A P I S N I K 
 
III. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  u četvrtak, 15. prosinca 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 13 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

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

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika II. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Kadrovska pitanja 
 

6.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor trajno zvanje, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filozofija, grana etika na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-20 
sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo za izbor imenovati će Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 
6.2.  Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana fiziologija čovjeka i imnunologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 12,5% nastavne 
obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Vesna Barac - Latas, dr. med., 2. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Jagoda Ravlić - Gulan, dr. med. 

 
6.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni  
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 



neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med., 2. prof. dr. sc. Lidija Tuškan - Mohar, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
6.4. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno-

nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.  2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i 
3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
 

6.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth., izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavača, 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 od godine dana.   
 
Odluka se primjenjuje od 16. prosinca 2016.  
 

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

O D L U K U 
 
MARTINA ŠENDULA-PAVELIĆ, prof. psih. izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, 
znanstvena grana opća psihologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine. 
 

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

O D L U K U 
 
VESNA ČAČIĆ, prof. rehab.  reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, 
na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine 
 
 



Dnevni red je usvojen uz dvije dopune u točkama: 6.8. i 7.: 
 
6.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o  
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.,  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana neurologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci – u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-5 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 16. prosinca 2016. godine. 

 
 
7. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promjena za 2017. godinu  
 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika II. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik II. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. studenog 2016. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješća  prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorice Malnar je iznjela problem koji se pojavio u posljednje vrijeme, a odnosi se na pisanje 
izvješća o napredovanjima. Naime, počelo se učestalo dešavati da navedena izvješća pišu tajnice 
katedri, a to je nedopustivo. Propisima je određeno da se za to imenuju stručna povjerenstva koja 
svojim potpisom odgovaraju za napisana izvješća, te je njihova obveza da dokumentaciju pregledaju i 
izvješća napišu, te moli da se ubuduće radi na takav način. 
 
Također je istaknula problem ne dobivanja povratnih informacija od strane pročelnika katedri na 
tražene upite.  
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur nadovezao se na izvješće profesorice Malnar i zamolio pročelnike katedri da 
odgovaraju na mailove kojima se traže određeni podaci. Ne odgovaranje na takve upite blokira cijeli 
sustav. Naveo je konkretan primjer nedavnog traženja podataka za projekte i publikacije za 2015. Od 
8 katedri od jedne su dobiveni potpuni podaci (katedra za javno zdravstvo) i  od dvije djelomično 
upotrebljivi podaci (katedra za klin. med. znanosti I i katedra za lab. i radiol. dijagnostiku). Ostali se 
nisu uopće javili.  
Ukoliko ne pošaljemo podatke dešava se da gubimo novac, jer se radi o tome da koliko podataka 
prikažemo-toliko sredstava možemo povući od Sveučilišta. 
Uskoro će tražiti podatke (popis članova katedre, međunarodni projekti, broj radova i broj citata) za 
2016. te moli pročelnike za odaziv. 
Docentica Marchesi predložila je da se radi lakše komunikacije pokuša sa uvođenjem SP portala kao 
platforme koja bi olakšala komunikaciju. 



Dalje je naveo da su se u posljednje vrijeme u nastavi počele uvoditi određene inovacije pa je tako 
iznio informaciju da postoje zainteresirani nastavnici koji će svoje kolegije prilagoditi pametnoj ploči 
(Zulle, Bošković), Vanja Pupovac će uvesti video clipove u svoja predavanja pa će prezentirati  
zainteresiranima, Vanja Vasiljev Marchesi je krenula sa e- kolegijem, investirati će se u nabavu tokena 
(interaktivno pomagalo u nastavi) - docentica Rinčić je iskazala interes za pripremom kolegija uz 
upotrebu tokena.     
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 
 
Ad. 3. Izvješće dekana  
 
Dekan je predložio termin održavanja sljedeće sjednice za 26. siječnja. Dekan je još jednom pozvao 
pročelnike katedri da pripaze na komunikaciju unutar svojih katedri jer je bitno da informaciju koju 
dobiju oni proslijede i svim ostalim djelatnicima katedre kao i da odgovaraju na upite koji stižu od 
strane Uprave. 
  
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Docentica Marchesi – pročelnica Katedre za javno zdravstvo ukratko je izvjestila prisutne da Đana 
Pahor odlazi sa Fakulteta i da je održano nastupno predavanje Dobrice Rončevića. Napomenula je da 
je administratorom za e-kolegije imenovan Vedran Ćurković kojemu se zaintresirani mogu obratiti za 
pomoć. Cijeli postupak ide preko platforme Merlin i sinhroniziran je sa ISVU-om. Nadalje je predložila 
da se ubuduće, prilikom dolaska osoba koje su od značaja za Fakultet (gostujući profesori, ministri i 
sl.), njihov boravak iskoristi i dogovori snimanje kratkih intervjua, izjava, odgovora na određena 
pitanja koja bi se mogla koristiti u nastavi.  
Postavila je pitanje zašto se prilikom napredovanja, tj. izbora u viša zvanja osoba koje su u 
kumulativnom radnom odnosu na oba Fakulteta raspisuju dva natječaja i duplira postupak. Dekan je 
odgovorio da se radi na tome da se cijeli postupak pojednostavi te da je u pripremi aneks Ugovora sa 
Medicinskim fakultetom kojim će se regulirati navedena problematika. Također će se od Sveučilišta 
zatražiti mišljenje da li je potrebo raditi duple ankete ili su dovoljne samo jednog fakulteta. 
 
Docent Zelić –pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II izvjestio je prisutne članove Vijeća 
da je izašao natječaj za cjeloživotno obrazovanje za enterostomalne terapeute i da je otvoren do 01. 
veljače 2017. Cijena je 12.500,00 kn i prima se 20 kandidata. 
 
 Ad. 5. Izvješće studenata 
 
U ime studenata izvješće je iznio Karlo Mandić: 
U tijeku je prikupljanje pomoći za korisnike socijalne samoposluge Kruh Sv. Elizabete čiji predstavnici 
su održali studentima kratko predavanje o važnosti volontiranja. 
Stjepka Popović je u ime Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete postavila pitanje u kojoj je 
fazi evidencija održavanje nastave, na što joj je Dekan odgovorio da je on održao sastanak sa 
predstavnicima studenata i zamolio ih da aktivno participiraju u budućem sustavu kontrole nastave. 
Kontrola će se provoditi na način da će se uvesti neka vrsta imenika, notesa u koji će se upisivati 
održana nastava. Studentima je dano mjesec dana da razmisle i predlože način na koji oni vide 
rješenje tog problema. 
Nakon toga se povela rasprava o popisivanju studenata, različitim načinima kontrole održavanja 
nastave po drugim fakultetima, uvođenju fakultetske policije i slično. 



Opet se iznio problem dolaženja na nastupna predavanja te je Dekan obećao da će navedeni problem 
izložiti Rektoru i glavnoj tajnici Sveučilišta da se nešto pokuša promjeniti u propisima koji reguliraju 
ovu materiju. 
Na prijedlog Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete dogovoreno je da se na Fakultetu osnuje 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost koje će se sastajati prema potrebi te da bi bilo dobro da se na 
mrežnim stranicama predvidi mjesto na kojem će sva elektronska izdanja biti vidljiva.  
 
Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Osniva se Povjerenstvo za izdavačku djelatnost u sljedećem sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
2. Stjepka Popović, mag. educ. soc. 
3. prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med.  

 
 
Ad. 6. Kadrovska pitanja 
 

6.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor trajno zvanje, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filozofija, grana etika na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-20 
sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo za izbor imenovati će Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 
6.2.  Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti 
profesor trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske 
znanosti, grana fiziologija čovjeka i imnunologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 12,5% nastavne 
obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Vesna Barac - Latas, dr. med., 2. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 

 
6.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni  
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med., 2. prof. dr. sc. Lidija Tuškan - Mohar, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
6.4. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno-

nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 



znanosti, grana ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.  2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i 
3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
 

6.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth., izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavača, 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 od godine dana.   
 
Odluka se primjenjuje od 16. prosinca 2016.  
 

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

O D L U K U 
 
MARTINA ŠENDULA-PAVELIĆ, prof. psih. izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto viši predavač, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, 
znanstvena grana opća psihologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine. 
 

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

O D L U K U 
 
VESNA ČAČIĆ, prof. rehab.  reizabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, 
na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine 

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

O D L U K U 
 

Prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.,  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana neurologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 



zdravstvenih studija u Rijeci – u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-5 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 16. prosinca 2016. godine. 

 
 
7.  Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  

 
O D L U K U 

 

I. Usvaja se prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2017. 
godinu Fakulteta zdravstvenih studija koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 
II. Ova Odluka dostavit će se Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

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


