
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/01 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 21. siječnja 2016.   

Z A P I S N I K 
 
IV. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., 
održane  u četvrtak, 21. siječnja 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 16 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta, Stella Lampret, prof. 

 
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 III. sjednice Fakultetskog vijeća  
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Kadrovska pitanja  
 
 6.1. 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 
 

 SILVANA VOZILA, mag.med.techn.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana medicinska etika, 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. veljače 2016. godine 

 
 6.2. 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. ŽELJKO JOVANOVIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, 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. veljače 2016. godine 
 

Dnevni red je usvojen uz jednu dopunu u točki: 
 

6.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
kliničke medicinske znanosti na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

I. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., 2. prof. dr. 

sc. Oleg Petrović, dr.med., 3. mr. sc. Miljenko Manestar, dr.med. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Alemka 

Brnčić-Fischer, dr.med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr.med., 3. mr. sc. Miljenko Manestar, 

dr.med.  

Prije početka sjednice Stella Lampret, prof., u kratko je izvjestila članove Fakultetskog vijeća o tijeku 
uvođenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-a) na Fakultetu kao i izradi e-knjige ili e-
skripte uz pomoć aplikacije Libar. Prezentacija će biti dostavljena svim članovima Fakultetskog vijeća 
elektroničkim putem. 
Profesor Muzur je istaknuo da će autori prva tri digitalna nastavna sadržaja koja budu izrađena 

pomoću aplikacije (Libar) biti na neki način nagrađeni kako bi se potaknulo korištenje IKT -a u nastavi.   

Nakon prezentacije povela se rasprava o problemima sa novom uslugom Office 365. 

Ad.1. Usvajanje zapisnika III. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik III. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca 2015., usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. izvjestio je članove Fakultetskog vijeća da se danas u 15 sati na 
Medicinskom fakultetu održava komemoracija povodom smrti prof.dr.sc. Hrvoja Štalekara. 
 
Predložio je termin sljedeće sjednice za 25. veljače 2016.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad.3. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je članove Vijeća da je dogovoreno da Centar CEDRIH voditeljice prof.dr.sc. 
Nade Gosić, osmisli obilježavanje godine jednog od naših studijskih programa, a kako je sljedeća 
godina- godina Primaljstva, za 11. mjesec planira se održati skup koji će obuhvatiti nekoliko pozvanih 
predavanja u raznim aspektima primaljstva, okrugli stol na temu identiteta primalja i u večernjim 
satima prezentacije knjiga. 
Što se tiče dolazaka na nastupna predavanja-kadrovska služba je napravila tablicu sukladno kojoj će 
se redom pozivati članovi Fakultetskog vijeća kako bi svi podjednako bili uključeni u ovu obvezu, te bi 
se na taj način pokušalo izbjeći da uvijek isti članovi prisusutvuju tim predavanjima. U mjesecu 
siječnju jedno predavanje je 27. u 8 sati na koje su se obvezali doći prof.dr.sc. Malnar i doc.dr.sc. 
Goran Hauser.  



Profesor Muzur zamolio je članove Fakultetskog vijeća i sve nastavnike i studente da prilikom izlaska 
iz prostorija provjere da li su sva svjetla, prozori, projektori, klime i dr. zatvoreni jer se uočilo da 
ponekad ostaju upaljeni i kada Fakultet ne radi. 
Danas su instalirani zvučnici u sve predavaonice te se mogu koristiti za potrebe nastave. 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica Malnar izvjestila je članove vijeća da je Fakultet partner u projektu za izradu standarda 
zanimanja i kvalifikacija zanimanja, te bi do kraja mjeseca veljače sve trebalo biti usklađeno sa 
Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Na tome intenzivno rade doc. dr.sc. Melita Kukuljan, dr.sc. 
Sandra Bošković i ona osobno. 
Isto tako izvjestila je Pročelnike katedri da pregledaju nastavne planove i sve promjene koje su 
potrebne prijave do mjeseca travnja jer se naknadne promjene neće uvažavati. Nastavni planovi 
moraju biti gotovi u petom mjesecu i do 20. 5. treba obaviti sva vijeća godišta radi izvedbenih 
planova. Radi se na tome da se standardiziraju obrasci za izvedbene planove, kako bi se posao 
pojednostavio i ubrzao.  
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Hrvoje Vlahović izvjestio je da ima problema sa dijelom ljudi (voditelji kolegija) kojima je poslao 
mailove vezano za ažuriranje nastavnih planova na što ga je dekan zamolio da ih ponovno kontaktira i 
njega stavi u kopiju maila. 
Izv. prof.dr.sc. Štefica Dvornik - pročelnica Katedre za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku izvjestila 
je da je primila poziv za pokroviteljstvo kongresa u organizaciji strukovnog razreda Hrvatske komore 
zdravstvenih radnika koji će se održati u šestom mjesecu - dogovoreno je da se poziv prihvati. 
Doc.dr.sc. Goran Hauser - pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti I izvjestio je prisutne 
članove da se sa dr. Karmen Lončarek vode razgovori oko pokretanja cjeloživotnog obrazovanja 
vezano za palijativnu skrb. 
Doc.dr.sc. Marko Zelić-pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II istaknuo je problem s 
održavanjem nastave pokojnog profesora Štalekara, te da će isti probati riješiti u dogovoru s 
prof.dr.sc. Tedijem Cicvarićem pročelnikom Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta. Što se tiće  
pokretanju programa edukacije eneterostomalnih sestara prijedlog je da se u to krene samostalno 
bez Kliničkog bolničkog centra Ljubljana, a uz pomoć dviju licenciranih sestara iz Zgreba. Kako postoji 
velika zainteresiranost za takav tečaj, bilo bi dobro da se s time krene početkom nove akademske 
godine. 
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi-pročelnica Katedre za javno zdravstvo rekla je da je započela s 
organizacijom tribine vezano za strateški plan smanjenja unosa soli koja bi se trebala održati u drugoj 
polovici mjeseca veljače kada studenti Kliničkog nutricionizma imaju nastavu. Dekan je predložio da 
se kontaktira i profesor Alen Ružić koji je kardiolog, a ujedno se bavi i nutricionizmom. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata Kruno Topolski izvjestio je da Sveučilište još nije pokrenulo postupak izbora 
članova Studentskih zborova sastavnica, te je ujedno zamolio članove Fakultetskog vijeća da se 
donese odluka o članovima povjerenstva za studentske projekte. Na prijedlog dekana Fakultetsko 
vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 
 
Članovi Povjerenstva za studentske projekte Fakulteta zdravstvenih studija su: 
 



1. Martina Šendula Pavelić, prof.psih. 
2. Anja Ašenbrener (studentica). 
 

 Ad. 6. Kadrovska pitanja  
 
6.1. 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 

 
 SILVANA VOZILA, mag.med.techn.,  izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana medicinska etika, 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. veljače 2016. godine 

 
6.2. 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. ŽELJKO JOVANOVIĆ, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, 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. veljače 2016. godine 

 
6.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
kliničke medicinske znanosti na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 

sestrinstvo na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno 

vrijeme u punom radnom vremenu. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., 2. prof. dr. 

sc. Oleg Petrović, dr.med., 3. mr. sc. Miljenko Manestar, dr.med. 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Alemka 

Brnčić-Fischer, dr.med., 2. prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr.med., 3. mr. sc. Miljenko Manestar, 

dr.med. 

Vezano za ovu točku dekan je istaknuo da se na taj način rješava jedan veliki problem Katedre za 
primaljstvo jer se u radni odnos na puno radno vrijeme prima čovjek koji će se moći baviti 



organizacijom nastave toga studija. Također je napomenuo da će se sljedeće godine raditi na tome da 
se studij ponudi studentima na području cijele bivše Jugoslavije iz razloga što ta profesija na tim 
prostorima ne postoji kao prvostupnička nego samo kao srednja stručna sprema, a mi jedini u 
Hrvatskoj imamo takav studijski program  (između ostalog radi se i o reguliranoj profesiji). 
 
 
Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.         Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 


