
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/0 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 08. lipnja 2017.   

Z A P I S N I K 
 
IX. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  u četvrtak, 08. lipnja 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 10 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 VIII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Pokretanje postupka izbora dekana 
 

7. Kadrovska pitanja  
 

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

O D L U K U 
 

Dr. sc. SANDRA BOŠKOVIĆ, prof. reh., bacc. sestr., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje društvene znanosti, 
znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i 
rehabilitacija, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim 
vremenom.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017.  
 
7.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
TAJANA TOMAK, prof.,  reizabire se u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto predavač, 
znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i 



germanistika, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim 
vremenom.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017. godine. 

 
 

7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
IVANA KOLIĆ, dr. med. i SILVIJE ŠEGULJA, dr. med., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, 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. srpnja 2017. godine. 
 
 
7.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 
Dr. sc. ROMANA GJERGJA JURAŠKI, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, 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. srpnja 2017. godine. 
 
 
7.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 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. NADA GOSIĆ, dipl. politolog, znanstvena savjetnica, izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje 
humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana etika, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s ne punim radnim vremenom, 20 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017.  
 
Izbor znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/17-03/04, Ur. broj: 2170-57-01-17-11 od 23. svibnja 2017.), 
temeljem provedenog postupka izbora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
 

7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 



O D L U K U 
 
VESNA BIONDIĆ, dipl. psih. - 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. srpnja 2017. godine. 
 

7.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom - 
5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 2. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i 3. 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za provođenje nastupnog predavanja: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
2. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

7.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom - 20 
sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. politolog, 2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dipl. 
phil. i 3. prof. dr. sc. Ante Čović, dipl. phil. 

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

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
dermatovenerologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i 
3. prof. dr. sc. Larisa Prpić- Massari, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za provođenje nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. 
prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Larisa Prpić- Massari, dr. med. 
 

7.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno 
zdravstvo na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing., 2. doc. dr. sc. Elizabeta 
Dadić - Hero, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 



7.11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na 
Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom - 15 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med., 2. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev 
Marchesi, dipl. san. ing. i 3. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. 

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

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
medicinska mikrobiologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., 2. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika VIII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik VIII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. travnja 2017. usvojen.  
 
Dnevni red je dopunjen sa tri točke: 
 
7.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor šest nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
MARINA DEUCHT, mag. physioth., NENAD PETRC, mag. physioth., DANIELA BUTORAC, dipl. 
physioth.,  ANITA GUDAC, dipl. physioth., SANJA TOMIĆ, dipl. physioth. i SLAVEN MEDJIMUREC, 
mag. physioth., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina, na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017. godine. 
 
7.14. U postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, bez zasnivanja 
radnog odnosa, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, objavljen je natječaj na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta 
24. veljače 2017., u „Novom listu“ i Euraxess Jobs Portalu 26. veljače 2017., te u  „Narodnim 
Novinama“ 01. ožujka 2017. godine, prijavu su podnijele pristupnice Estera Paparić, mag. med. tehn. i 
Mijana Barišić, mag. sestrinstva.  
Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Fakultetskog vijeća Klasa: 003-06/17-02/29, Ur.broj: 2170-
57-5-01-17-1 od 23. veljače 2017., utvrdilo je da obje kandidatkinje ne ispunjavaju uvjete Rektorskog 
zbora, stoga Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 



Poništava se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, bez zasnivanja 
radnog odnosa, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci. Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Fakultetskog vijeća utvrdilo 
je da kandidatkinje Estera Paparić, mag. med. tehn. i Mijana Barišić, mag. sestrinstva., ne ispunjavaju 
uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja. 

8. Donošenje dopune Odluke o mirovanju studentskih obveza iprijelazu sa drugih visokih učilišta 

Ad. 2. Izvješće  dekana  

Dekan je izvijestio prisutne članove Fakultetskog vijeća da će im mail-om bit dostavljen tekst 
prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili 
reizbora u znanstveno-nastavna zvanja koji je pripremilo Povjerenstvo Rektorskoga zbora za 
tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja i koji će 
nakon usvajanja na sjednici Rektorskog zbora biti upućen na javnu raspravu i da Rektorica moli da se 
primjedbe i prijedlozi dostave prije javne rasprave kako bi bili objedinjeni i proslijeđeni nadležnima. 

Dana 23. svibnja održana je tribina na temu „Zdravstveni studiji od struke do znanosti“, sa gostima iz 
Ljubljane, Maribora i Zagreba, te je zaključeno da postoje mogućnosti suradnje u području javnog 
zdravstva, fizioterapije i primaljstva sa Ljubljanom, kao i gerontologije i palijativne medicine u 
Mariboru. Pozvao je prisutne da posjete web stranice Zdravstvenog fakulteta u Ljubljani i Fakulteta za 
zdravstvene vede u Mariboru i provjere na koji način bi se suradnja mogla realizirati. Oba Fakulteta 
imaju doktorske studije i postoji ideja da s njima krenemo u jedan od doktorskih studija kao 
združenim studijem. 

Sljedeća sjednica održati će se 06. srpnja 2017. godine. 

Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica Malnar je izvijestila prisutne da je održan sastanak s predstavnicima određenih kolegija 
na diplomskim studijima vezano za znanstveni rad i statistiku iz razloga što su postojali kolegiji koji su 
se preklapali i postojao je disbalans između preddiplomskih i diplomskih studija. Napravljena je 
revizija i mnoge stvari su izmijenjene i poboljšane. Prezentirala je i pristigle izmjene voditeljstava i 
nove izborne kolegije za sljedeću akademsku godinu, te je na prijedlog Prodekanice za nastavu 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjeni voditelja kolegija 

 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Računalna  
obrada 
laboratorijskih 
podataka 

obvezni Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

3. Prof.dr.sc.Mladen 
Petrovečki 
 

Prof.dr.sc. Lidija Bilić  
Zulle 

Pristup 
osobama s 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 

1. Prof.dr.sc. Daniela 
Malnar 

Doc.dr.sc. Sandra 
Bošković 



invaliditetom studij 
Fizioterapija 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
Sestrinstvo -  
Mentalno 
zdravlje 

 

Koordinacija i 
supervizija 
zdravstvene 
njege 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
 
 

2. Prof.dr.sc. Daniela 
Malnar 
 

Doc.dr.sc. Sandra 
Bošković 

Fizioterapijska 
propedeutika 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. Prof.dr.sc. Dragica 
Bobinac Doc.dr.sc.Tatjana 

Kehler/Kristijan 

Zulle, mag.fiziother 

Opstetricija obvezni Primaljstvo  1. Doc.dr.sc.Alemka 
Brnčić Fischer 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Puerperij obvezni Primaljstvo 2. Doc.dr.sc.Aleks 
Finderle 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Rizična trudnoća obvezni Primaljstvo 3. Doc.dr.sc.Alemka 
Brnčić Fischer 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Komplikacije u 
porodu 

obvezni Primaljstvo 3. Doc.dr.sc.Alemka 
Brnčić Fischer 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Komplikacijeu 
puerperiju 

obvezni Primaljstvo 3. Doc.dr.sc.Aleks 
Finderle 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Osnove 
instrumentiranj
au ginekologiji i 
porodništvu 

Izborni Primaljstvo 3. Doc.dr.sc.Alemka 
Brnčić Fischer 

Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Fizioterapija u 
pedijatriji 

obvezni Fizioterapija 2. Predavač Lidija 
Marić, prof.reh 

Predavač Slaven 
Međimurec, 
mag.fizio 

Ginekologija  i 
porodništvo 

obvezni Fizioterapija 2. Doc.dr.sc.Alemka 
Brnčić Fischer 

Mr.sc. Miljenko 
Manestar 

Radioterapija obvezni Radiološka 
tehnologija 

2. Prof.dr.sc.Marija 
Petković 

Doc.dr.sc. Ingrid 
Belac Lovasić 

Onkologija obvezni Radiološka 
tehnologija 

3. Prof.dr.sc.Marija 
Petković 

Doc.dr.sc. Ingrid 
Belac Lovasić 

Radiološka 
anatomija 

obvezni Radiološka 
tehnologija 

1. Predavač Maja  Karić Predavač Lovro 
Tkalčić. dr.med. 



Film i obrada obvezni Radiološka 
tehnologija 

1. Doc.dr.sc.Melita 
Kukuljan 

Predavač Lovro 
Tkalčić. dr.med. 

Tehnike 
slojevitog 
snimanja 

obvezni Radiološka 
tehnologija 

3. Prof.dr.sc.Damir 
Miletić 

Predavač Lovro 
Tkalčić. dr.med. 

Socijalna 
medicina i 
epidemiologija 

obvezni Radiološka 
tehnologija 

2. Predavač mr.sc. 
Đana Pahor 

Doc.dr.sc.Vanja 
Vasiljev Marchesi 

Zdravstvena 
njega u kući 

Obvezni Sestrinstvo -  
Karlovac 
 

3. Predavač, Eva 
Smokrović, mag.sest. 

Predavač Željka 
Cindrić, mag. sestr. 

Organizacija, 
upravljanje i 
administracija 
u zdravstvenoj 
njezi 

obvezni Sestrinstvo -  
Karlovac 
 

3. 

Viši predavač, dr. sc. 
Sandra Bošković 

Predavač Karolina 
Vižintin 

 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o uvođenju novih kolegija 

 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Broj sati nastave Voditelj 

Osnove 
metodologije 
znanstveno 
istraživačkog 
rada 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Fizioterapija 
Radiološka 
tehnologija 
Primaljstvo 

1. 15P,  5S 

Viši predavač 
Martina Šendula 
Pavelić, prof. 

Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Fizioterapija 
Primaljstvo 

3. 15P,  15V,  15S Viši predavač, 
mr.sc. Andrica 
Lekić 

Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Radiološka 
tehnologija 

3. 15P,  15V, 15S Viši predavač, 
mr.sc. Branka 
Dresto Alač 

Znanost i 
društvo 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
Sestrinstvo -  
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

1. 15P 

Prof.dr.sc. Amir 
Muzur/ viši 
predavač Martina 
Šendula Pavelić, 
prof. 



Nacrt 
diplomskog 
rada 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
Sestrinstvo -  
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

1. 15P,  45V, 15S 

Prof.dr.sc. Amir 
Muzur/ viši 
predavač Martina 
Šendula Pavelić, 
prof. 

 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 

 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjeni imena kolegija 

 

 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Novi naziv Voditelj 

Higijena i 
socijalna 
medicina 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Fizioterapija 

1. Javno zdravstvo u 
fizioterapiji 

Mr.sc. Đana Pahor 
Predavač Kristijan  
Zulle 

Informatička 
metodologija 
istraživačkog 
rada 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Sestrinstvo 
(redovni, 
izvanredni, 
Karlovac) 

1. Osnove 
metodologije 
znanstveno 
istraživačkog rada 

Prof.dr.sc.Gordana 
Brumini 

Osnove 
istraživačkog 
rada u 
sestrinstvu 

Obvezni Preddiplomski  
stručni studij  
Sestrinstvo 
(redovni, 
izvanredni, 
Karlovac) 

3. Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Prof.dr.sc. Dinko 
Vitezić 

Viši predavač, 
mr.sc.Andrica 
Lekić, dipl.fiz. 

Viši predavač, 
mr.sc.Andrica 
Lekić, dipl.fiz 

Interdisciplinar
ni pristup 
primjeni 
statističkih 
metoda u 
zdravstvu  

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 
Sestrinstvo -  
Menadžment  
u sestrinstvu 
Sestrinstvo -  

1. Napredna  statistika   
u  biomedicini i 
zdravstvu 

Prof.dr.sc. Dinko 
Vitezić  
V. pred.  mr. sc.  
Andrica Lekić 
 
Prof.dr.sc.Gordana 
Brumini/v.pred.mr.
sc.Andrica Lekić 



Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

Zdravstvena 
njega djece s 
teškoćama u 
razvoju 

Izborni Primaljstvo 2. Primaljska skrb za 
djecu sa 
odstupanjem od 
urednog razvoja 
 

Doc.dr.sc.Sandra  
Bošković 

 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjeni izvođenja kolegija 

 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Promjena Voditelj 

Organizacija i 
administracija 
u   
zdravstvenoj 
njezi   

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
 

2. 3. Doc.dr.sc.Sandra  
Bošković 

Hitna 
Medicina - 
sestrinski 
pristup 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
 

3. 2. Predavač Emilija 
Lazarević 

Zdravstvena  
njega osoba s 
invaliditetom 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
 

3. 2. 

Doc.dr.sc.Sandra  
Bošković 

Bioetika u 
primaljstvu 

Obvezni Primaljstvo 1. 2. Prof.dr,sc.Amir 
Muzur 

Neurološke 
bolesti u 
trudnoći 

Obvezni Primaljstvo 3. 2. 
Doc.dr.sc. Igor 
Antončić 

Obrada 
slikovnih 
zapisa u 
medicini 

Izborni Radiološka 
tehnologija 

1. 3. 
Predavač Maja 
Karić mag. admin. 
sanit. 

Radiološka 
propedeutika 
 

Izborni Radiološka 
tehnologija 

1. 2. Predavač Maja 
Karić mag. admin. 
sanit. 

 



Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjeni ECTS bodova i broja sati 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Promjena Voditelj 

Spolno i 
reprodukcijsko 
zdravlje 

Obvezni Primaljstvo 2. 30P, 15V,2 ECTS/3 
ECTS 

Viši predavač ,mr. 
sc. Miljenko 
Manestar 

Kritičko 
razmišljanje u 
primaljstvu 

Obvezni Primaljstvo 2. 15P, 30V, 2 ECTS /2,5 
ECTS 

Viši predavač ,mr. 
sc. Miljenko 
Manestar 

Neurologija 
Obvezni Fizioterapija 2.  30P/22P, 8S Prof.dr.sc.Mira 

Bučuk 

Fizioterapija IV 

Fizioterapija u 
sportskoj 
medicini 

Obvezni Fizioterapija 3.  20P, 20S, 15V/20P, 
40V Viši predavač, Ivana 

Kotri, prof. reh. 

Osnove 
istraživačkog 
rada u 
sestrinstvu 

Osnove 
biomedicinske 
statistike 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. 30P, 30V, 15 S, 4 
ECTS/15P, 15V, 15S, 
3 ECTS  Viši predavač, 

mr.sc. Andrica 
Lekić, dipl.fiz. 

Zdravstvena 
njega u kući 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. 30P, 30V, 15S, 
3ECTS/4 ECTS 

Predavač, Eva 
Smokrović, 
mag.sest. 

Patofiziologija 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

1. 30P, 2 ECTS/ 3 ECTS 
Prof.dr.sc.  Jagoda 
Ravlić Gulan 

Farmakologija 

Obvezni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

2 30P, 15V, 3 ECTS/ 
30P, 2 ECTS Prof.dr.sc.Vera 

Vlahović-Palčevski 

Fizioterapija 
mišićno-
koštanog 
sustava 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2. 30P, 60V, 30S, 9 
ECTS/30P, 30V, 30S, 
6ECTS 

Prof.dr.sc. Branko 
Šestan 

Fizioterapija u 
sportu 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2. 30P, 60V, 30S, 9 
ECTS /30P, 30V, 30S, 
6ECTS 

Izv.prof.dr.sc.  
Anton Tudor 



Neurofiziotera
pija 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2. 30P, 60V, 30S, 9 
ECTS /30P, 30V, 30S, 
6ECTS 

Izv.prof.dr.sc. Mira 
Bućuk 

Kardiopulmolo
ška 
fizioterapija 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Fizioterapija 

2. 30P, 60V, 30S, 9 
ECTS /30P, 30V, 30S, 
6ECTS 

Izv. prof. dr. sc  
Viktor Peršić 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o uvođenju novih izbornih kolegija 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Podvodna i hiperbarična 
medicina 

Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
Fizioterapija 

2. Prof.dr.sc. Vlatka Sotošek 
Tokmadžić 

Intenzivna njega bolesnika Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. predavač Sanja Juretić, 
mag.sest. 

Sestrinstvo u zajednici-
podrška obitelji u razvoju 
djece 

Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. predavač Angela Lovrić, 
prof.reh. 
 

Zdravstvena njega kronične 
rane 

Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. Predavač Vesna Čačić, prof.reh. 

Enterostomalna terapija Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 

3. predavač Sanja Juretić, 
mag.sestr. 

Primaljstvo temeljeno na 
dokazima 
 

Izborni Primaljstvo 3. Doc.dr.sc.  Ana Polona Mivšek 

Neupućenost kao sestrinska 
dijagnoza 

Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
 

3. Predavač Saša Uljančić, 
prof.reh. 

Praktikum iz grupnog rada I Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 

2. 
 
 

V.predavač   Radoslav Kosić, 
prof.reh. 



Karlovac 
Primaljstvo 
Fizioterapija  
 

 
 
3. 

Kriminogeno ponašanje: 
Osnove prepoznavanja i 
postupanja zdravstvenih 
radnika 

Izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 
Karlovac 
Fizioterapija  
Radiološka 
tehnologija 
Primaljstvo 

3. 
mr. sc. Damir Brnas 

Holistički pristup u 
primaljskoj skrbi 

Izborni Primaljstvo 3. 
Predavač Daniela  Depolo, prof. 

reh. 

Važnost slikovnih tehnika u 
reumatologiji 

Izborni Fizioterapija 2. 
Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 

Zdravstveni turizam Izborni Fizioterapija 3. 
Kristijan Zulle, mag.fiziother 

Fizioterapija u Jedinici 
intenzivnog liječenja 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 

2. Doc.dr.sc.Tatjana Kehler 
/Snježana Benko, 

Primjena Međunarodne 
klasifikacije funkcioniranja, 
onesposobljenosti i zdravlja 
(MKF) u fizioterapiji 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 

2. Doc.dr.sc.Tatjana Kehler /Antun 
Jurinić,mag-fizio 

Međukulturna 
kompetentnost u zdravstvu 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. doc. dr. Mirko Prosen 

Hypnofizioterapija izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. 
Izv.prof.dr.sc.  Andrej Starc, 

PhD, BSc, Medical Hypnosis 

Therapist 

Izv.prof. dr.sc.  Miroljub 
Jakovljevič, PhD, BSc, 
Physiotherapist 

Obiteljski diskurs u kontekstu 
zaštite od nasilja u obitelji 

izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 

1. 
Prof.dr.sc. Jasminka Zloković 



Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

Pedagogija treće životne 
dobi 

izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. 
Prof.dr.sc. Anita Zovko 

Prof.dr.sc. Jasminka Zloković 

Obrazovanje odraslih u 
kontekstu cjeloživotnog 
učenja 

izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. 
Prof.dr.sc. Anita Zovko 

 

Podrška obitelji u razvoju 
djece 

izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. 
Doc.dr.sc. Sandra Bošković 

Mentalno zdravlje obitelji  
 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

1. 
Prof.dr.sc.Daniela 

Malnar/v.pred.Radoslav Kosić 

Praktikum iz grupnog rada II Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

2. 
Prof.dr.sc.Daniela 

Malnar/v.pred.Radoslav Kosić 



Praktikum iz rada s obitelji Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 

2. 
Doc.dr.sc. Sandra Bošković 

Wellness - preventivna   
medicina 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

1. 
Doc.dr.sc.Tatjana 

Kehler/Kristijan Zulle, 

mag.fiziother 

Mikropoduzetništvo u 
zdravstvu 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricionizam 

1. 
Doc.dr.sc.Tatjana 

Kehler/Kristijan Zulle, 

mag.fiziother 

Fizikalna terapija jučer i 
danas 

Izborni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
 

2. 
Doc.dr.sc.Tatjana 

Kehler/Kristijan Zulle, 

mag.fiziother 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o ukidanju kolegija 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Zdravstvena njega umirućeg 
bolesnika 

izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni 

3. Predavač Angela  Lovrić, 
prof.reh. 

Uvod u znanstveni rad Izborni Radiološka 
tehnologija 

2. Predavač Maja Karić mag. 
admin. sanit. 

Metodologija izrade Izborni Radiološka 3. Predavač Maja Karić mag. 



znanstvenog i stručnog rada tehnologija admin. sanit. 

Osnove znanstveno 
istraživačke logike i 
metodologije 

Obvezni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricioniza
m 

1. 

Prof.dr.sc. Amir Muzur 

Praksa temeljena na 
dokazima 

Obvezni Diplomski 
studij  
Fizioterapija 
Sestrinstvo - 
menadžment 
u sestrinstvu 
Sestrinstvo - 
Mentalno 
zdravlje 
Klinički 
nutricioniza
m 

1. Doc.dr.sc. Zdenka Barićev-
Novaković 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 

Prodekanica je istaknula da je na sastanku Uprave dogovoreno da je potrebno imenovati voditelje 

studija iz razloga što će se na taj način bolje organizirati i pratiti izvođenje nastave, sve s ciljem 

poboljšanja kvalitete svakog pojedinog studija. 

  

Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 
 

I. Na Fakultetu zdravstvenih studija imenuju se voditelji studija, kako slijedi: 

 
- Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab., 

bacc. sestr., 

- Preddiplomski stručni studij Primaljstvo - Deana  Švaljug, bacc. med. techn., mag. 
rehab. educ.  

- Preddiplomski stručni studij Fizioterapija   - Verner Marijančić, prof. rehab., 

- Preddiplomski stručni studija Radiološka tehnologija - doc. dr. sc. Melita   Kukuljan, 
dr. med. 

- Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - Menadžment u   sestrinstvu - izv. prof. dr.sc. 
Štefica Dvornik, dipl. ing. 



- Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - Promocija  i prevencija  mentalnog zdravlja - 
doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing. 

- Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija - doc. dr. sc. Tatjana  Kehler, dr. med., 

- Sveučilišni diplomski studij Klinički  nutricionizam  - prof. dr. sc. Jadranka  Varljen, 
dipl. ing. 

 
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. listopada 2017. godine. 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

I. Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna sljedećih preddiplomskih stručnih studijskih programa:  
Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija, te sveučilišnih diplomski 
studijskih programa: Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu, Sestrinstvo - promicanje i 
zaštita mentalnog zdravlja i Fizioterapija. 
 

II. Ova Odluka dostaviti će se Sveučilištu u Rijeci. 
 
Profesorica Malnar i docent Hauser ukratko su pojasnili o čemu se radi u programu cjeloživotnog 
obrazovanja pod nazivom „Medicina za nemedicinare“: to je dio programa koji polaznicima 
nemedicinskog obrazovanja daje podlogu tj. osnove medicine kako bi mogli slušati ostale naše LLL 
programe. Radi se o četiri kolegija koji nose 3 ECTS bodova. 
 
 

POPIS MODULA / PREDMETA 

Semestar a:       

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V 
 

S  
 

ECTS a, b, c 

M
ED

IC
IN

SK
I P

R
ED

M
ET

I 

OSNOVE ANATOMIJE S 
FIZIOLOGIJOM 

prof. dr. sc. DRAGICA BOBINAC, 
dr. med. 

30 - - 1 

OSNOVE INTERNE MEDICINE SA 
OSNOVAMA  IZ 
PATOFIZIOLOGIJE 

doc. dr. sc. GORAN HAUSER, dr. 
med. 

30 - - 1 

OSNOVE JAVNOG ZDRAVSTVA 
(ZDRAVSTVENI ODGOJ, 
HIGIJENA, DEZINFEKCIJA I 
EPIDEMIOLOGIJA) 

prof. dr. sc. TOMISLAV 
RUKAVINA, dr. med. 

16 - - 0,5 

OSNOVE HTNE MEDICINE  
(PRVA POMOĆ) 

doc. dr. sc. ALEN PROTIĆ, dr. 
med. 

14 - - 0,5 

 

 
UKUPNO 

 
90 - - 3 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 



 
I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Medicina za nemedicinare“. 

 
II. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Centru za studije Sveučilišta u 

Rijeci. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
 

 
I. Student može zamijeniti izborni kolegij aktivnostima izvan studijskog programa sa 

odgovarajućim brojem ECTS bodova u ukupnom zbroju od najviše 6 ECTS bodova po 
akademskoj godini. 

II. Popis aktivnosti izvan studijskog programa putem kojih je moguće steći dodatne 
kompetencije propisat će se posebnim dokumentom. 

III. Student može zamijeniti izborne kolegije, sa izbornim kolegijima položenim na nekoj od 
drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 
 

Profesorica Malnar nadalje je izvijestila da su djelatnici Katedre za fizioterapiju prisustvovali Kongresu 

Hrvatskog zbora fizioterapije i  sudjelovali na Okruglom stolu o statusu fizioterapeuta, ona je održala 

predavanje u HUMS-u, jučer je u Opatiji počeo 12. Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju i 

1. Kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije – prezentiran je Fakultet, naši 

studenti imaju radove, te naši studenti volontiraju na Svjetskom kongresu neuroloških sestara u 9. 

mjesecu. 

 

Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Docent Hauser izvijestio je da je prije dva tjedna održan Rent-a- bikeRi biciklijada u organizaciji 
Fakulteta, HLK i studenata. Sudjelovalo je 110 ljudi, bilo je uspješno. Plan je sljedeće godine 
organizirati u suradnji sa Zakladom Sveučilišta, budući da oni svoju utrku održavaju dan poslije.  
 
Profesorica Dvornik je obavijestila da u ponedjeljak 03. srpnja dolazi 6 studenata preko Erasmus-a (2 
fizio, 2 primaljstvo i 2 sestrinstvo)  te je njen prijedlog da ih se dočeka na Fakultetu u studentskim 
prostorijama i pomogne na samom početku.  
4 studenta dolaze kod nas na studij (2 iz Slovačke, 2 iz Poljske) birali su kolegije koji njima odgovaraju. 
Prijedlog prof. Dvornik je da se napravi katalog kolegija koji bi bio pregledan i jednostavan za 
snalaženje.  
 
Hrvoja Vlahovića interesiralo je zašto se u povjerenstva za izbore/nastupna predavanja ne stavljaju 
ljudi iz kuće? 
Odgovoreno je da sukladno propisima Sveučilišta i Rektorskog zbora najmanje jedan član mora biti 
vanjski, a da se ostali kombiniraju i da će se u buduće pripaziti da to budu i ljudi sa naših katedri 
(ukoliko ispunjavaju uvjete za člana vijeća). 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 



Nitko od studenata nije prisustvovao sjednici. 
 
Ad. 6. Pokretanje postupka izbora dekana 
 
Na današnjoj sjednici pokreće se postupak izbora dekana, te se sukladno članku 16. Statuta Fakulteta 
zdravstvenih studija imenuje povjerenstvo: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., doc. dr. sc. Goran 
Hauser, dr. med. i  izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 
 

I. Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: 
 

 1. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., 
 2. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i 
 3. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. 
 

III. Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog 
ili redovitog profesora u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Kandidati za dekana dužni 
su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, uz prijavu i životopis podnijeti i 
vlastiti program rada za svoj dekanski mandat. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog 
Povjerenstvo će odbaciti. 

 
IV. Po isteku roka iz prethodne točke, Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od najduže 15 dana 

dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću sa životopisima i programima rada. 
 

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Tajnica Fakulteta istaknula je da je rok za dostavu prijava kandidata 23. lipnja nakon čega imenovano 
Povjerenstvo pregledava pristigle prijave i na sljedećem vijeću podnosi izvještaj o istima. Nakon toga 
zakazuje se izborna sjednica koja je predviđena za 13. srpnja. 
 
Ad. 7. Kadrovska pitanja  

 
7.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

Dr. sc. SANDRA BOŠKOVIĆ, prof. reh., bacc. sestr., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje društvene znanosti, 
znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i 
rehabilitacija, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim 
vremenom.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017.  
 



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

O D L U K U 
 
TAJANA TOMAK, prof.,  reizabire se u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto predavač, 
znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i 
germanistika, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim 
vremenom.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017. godine. 

 
 

7.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
IVANA KOLIĆ, dr. med. i SILVIJE ŠEGULJA, dr. med., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, 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. srpnja 2017. godine. 
 
 
7.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Dr. sc. ROMANA GJERGJA JURAŠKI, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, 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. srpnja 2017. godine. 
 
 
7.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 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. NADA GOSIĆ, dipl. politolog, znanstvena savjetnica, izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje 
humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana etika, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s ne punim radnim vremenom, 20 sati tjedno.   
 



Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017.  
 
Izbor znanstveno-nastavnog zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju potvrđen Odlukom Senata 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/17-03/04, Ur. broj: 2170-57-01-17-11 od 23. svibnja 2017.), 
temeljem provedenog postupka izbora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
 

7.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
VESNA BIONDIĆ, dipl. psih. - 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. srpnja 2017. godine. 
 

7.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva 
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom - 
5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 2. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i 3. 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za provođenje nastupnog predavanja: 1. prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
2. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

7.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom - 20 
sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. politolog, 2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, dipl. 
phil. i 3. prof. dr. sc. Ante Čović, dipl. phil. 

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

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
dermatovenerologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i 
3. prof. dr. sc. Larisa Prpić- Massari, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za provođenje nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., 2. 
prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Larisa Prpić- Massari, dr. med. 
 



7.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno 
zdravstvo na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing., 2. doc. dr. sc. Elizabeta 
Dadić - Hero, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 

7.11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na 
Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim 
vremenom - 15 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med., 2. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev 
Marchesi, dipl. san. ing. i 3. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. 

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

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
medicinska mikrobiologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s 
nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., 2. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. 
med. i 3. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

 
7.13. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor šest nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
MARINA DEUCHT, mag. physioth., NENAD PETRC, mag. physioth., DANIELA BUTORAC, dipl. 
physioth.,  ANITA GUDAC, dipl. physioth., SANJA TOMIĆ, dipl. physioth. i SLAVEN MEDJIMUREC, 
mag. physioth., izabiru se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina, na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 01. srpnja 2017. godine. 
 
7.14. U postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, bez zasnivanja 
radnog odnosa, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, objavljen je natječaj na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta 
24. veljače 2017., u „Novom listu“ i Euraxess Jobs Portalu 26. veljače 2017., te u  „Narodnim 
Novinama“ 01. ožujka 2017. godine, prijavu su podnijele pristupnice Estera Paparić, mag. med. tehn. i 
Mijana Barišić, mag. sestrinstva.  
Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Fakultetskog vijeća Klasa: 003-06/17-02/29, Ur.broj: 2170-
57-5-01-17-1 od 23. veljače 2017., utvrdilo je da obje kandidatkinje ne ispunjavaju uvjete Rektorskog 
zbora, stoga Fakultetsko vijeće donosi 
 



O D L U K U 
 
Poništava se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, bez zasnivanja 
radnog odnosa, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci. Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Fakultetskog vijeća utvrdilo 
je da kandidatkinje Estera Paparić, mag. med. tehn. i Mijana Barišić, mag. sestrinstva., ne ispunjavaju 
uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja. 

8. Donošenje dopune Odluke o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta 

Postojeća odluka o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta mijenja se u 
točki 7. članka 1.  

 
Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o dopuni  

Odluke o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta 

 

 

 

I. U odluci o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta (Klasa: 003-

06/15-02/06, Ur. broj: 2170-57-01-15-1 od 22. siječnja 2015.),  u članku 1. dodaje se stavak 7. 

koji glasi: 

 

„7) Mirovanje ne oslobađa studenta obveze plaćanja ukupnog iznosa školarine tekuće 

akademske godine.“ 

 

 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 

 
 

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


