
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/13 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 16. lipnja 2016.   

Z A P I S N I K 
 
IX. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., 
održane  u četvrtak, 16. lipnja 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 10 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

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

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika VIII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Luka Dobrović, glavni tajnik Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke  
 

- prezentacija Erasmus + 
 

3. Izvješće predsjednice Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete, prof.dr.sc. Gordane  
 

        Brumini 
 

4. Izvješće dekana  
 

5. Izvješća  prodekana  
 

6. Izvješća pročelnika katedri 
 

7. Izvješće studenata 
 

8. Kadrovska pitanja 
 
8.1. 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 

 
Mr. sc. SERGIO DE PRIVITELLIO, prof.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno 
područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme od jedne godine, s 
nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. listopada 2016. godine. 

 
 



8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje naslovni poslijedoktorand, Fakultetsko 
vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. SUNČANA DIVOŠEVIĆ, dr.med. izabire se u suradničko zvanje naslovni poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna 
medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 4 (četiri) godine.  
 
Odluka se primjenjuje od 1. srpnja 2016. godine. 

 
8.3. 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 

 
SANJA JURETIĆ, mag.sestr. i DAMIR HEREGA, mag.rehab.educ. izabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, 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 1. srpnja 2016. godine. 

 
 

8.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje naslovni asistent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
O D L U K U 

 
DORIAN KRŠUL, dr.med. i VERONIKA LEKIĆ VITLOV, dr.med. izabiru se u suradničko zvanje 
naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana kirurgija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 6 (šest) godina.  
 
Odluka se primjenjuje od 1. srpnja 2016. godine. 

 
 
Dnevni red je usvojen. 

 
Prije početka sjednice Luka Dobrović, glavni tajnik Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada 
Rijeke održao je kratku prezentaciju i predstavio članovima Fakultetskog vijeća Erasmus + program.  

 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika VIII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik VIII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. svibnja 2016. usvojen.  
 
Ad. 2. Luka Dobrović, glavni tajnik Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke  

 



- prezentacija Erasmus + 
 

Članovima Fakultetskog vijeća ukratko je izložio pojedinosti programa Erasmus + (pokrenut 2014.), 
koji podržava brojne aktivnosti i sektore, a njegov cilj je povezivanje srodnih Europskih institucija i 
njihovo umrežavanje kroz zajedničke aktivnosti (ne nužno znanstvene i istraživačke kao neki drugi 
programi). 
 
Ad.3. Izvješće predsjednice Odbora za osiguranje i unapređivanje kvalitete, prof.dr.sc. Gordane  

 
        Brumini 
 
Profesorica Brumini upoznala je članove Fakultetskog vijeća sa aktivnostima Fakultetskog odbora za 
osiguranje i unapređivanje kvalitete, te je iznjela sažetak pritužbi studenata preddiplomskih studija 
na sastancima održanim 23. i 24. svibnja, vezano za organizaciju i kontrolu provođenja nastave na 
Fakultetu: 

- stručna praksa se ne provodi, mentori nemaju vremena za studente, ne stječu vještine, (npr. 
sestrinstvo-male svlačionice); 

- neredovito održavanje nastave na klinici - čekaju se nastavnici 2 do 3 sata, ponekad se čeka 
pa se nastava niti ne održi, nema zamjene za nastavu; 

- izvedbeni nastavni planovi – ima dosta predmeta gdje nastava nije prilagođena studentima 
stručnih studija nego se koriste materijali predviđeni za Medicinu i od njih se očekuje isti 
obim znanja, nepridržavanje izvedbenih nastavnih planova, poneki profesori ne daju uvid 
studentima u ispite, kolokvije i bodove koje su stekli tijekom nastave, ispitivanje jedan na 
jedan, nepoštivanje datuma ispitnog roka iz nastavnog plana i onoga određenog od strane 
profesora itd. 
 

Ima profesora koji se ne pridržavaju Pravilnika o studiranju, ne ocjenjuju po Bolonjskom principu, 
samo temeljem završnog ispita i sl.  
Dogovoreno je da se zapisnik održanih sastanaka u elektronskom obliku dostavi Pročelnicima katedri 
kako bi oni na sastancima katedri mogli nastavnike upozoriti na primjedbe. 
Nakon izlaganja profesorice Brumini razvila se rasprava koja je išla u smjeru osmišljavanja načina na 
koji će se kontrolirati izvođenje nastave kako se ne bi dešavalo da se ista ne održava. Prijedlozi su da 
se proba sa ne najavljenim dolascima na samu nastavu, kroz uvođenje popisivanja studenata da se 
kontroliraju nastavnici, aplikacija putem pametnih telefona, sastanci katedre uz članove Odbora za 
kvalitetu, do toga da se osmisli neka vrsta upitnika od 3-4 pitanja koja bi se studentima dostavljala 
putem mailing lista (održavanje, sadržaj, izvedba) i sl. Zaključak je da se do sljedeće sjednice 
Fakultetskog vijeća promisli o mogućnostima kontrole i evidencije nastave.    
 
Ad. 4. Izvješće dekana 
 
Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. predložio je termin sljedeće sjednice za 14. srpnja 2016., te najavio 
održavanje elektroničke sjednice za posljednji tjedan u srpnju, nakon što prođu upisi. Ovo ljeto ćemo 
opet imati radove na Fakultetu (gromobran, hidrant), potpisuje se Ugovor o suradnji sa Fakultetom 
zdravstvenih studija u Ljubljani, imenovano je Povjerenstvo za izmjenu Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, što nama uvelike olakšava daljnje 
poslovanje (o tome će se u 9. mjesecu održati tematska sjednica) 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 5. Izvješća prodekana 
 



Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
Još uvijek ima promjena u nastavnim planovima za akademsku godinu 2016/2017, te temeljem 
prijedloga pročelnika Katedri ili voditelja kolegija, a na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko 
vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjenama nastavnih programa 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Pedijatrija obvezni Sestrinstvo – 
redovni, 
izvanredni,  

2. Prof.dr.sc.Vojko 
Rožmanić 
 

Izv.prof.dr.sc. 
Goran Palčevski 

Pedijatrija obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc.Vojko 
Rožmanić 
 

Prof.dr.sc. Srđan 
Banac 

Zdravo 
novorođenče 

obvezni Primaljstvo  1.  Prof.dr.sc.Vojko 
Rožmanić 
 

Prof.dr.sc. Srđan 
Banac 

Bolesno 
novorođenče 

obvezni Primaljstvo 3. Prof.dr.sc.Vojko 
Rožmanić 
 

Prof.dr.sc. Srđan 
Banac 

Nuklearna 
medicina 

obvezni Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika - 
redovni i 
izvanredni 

3. Prof.dr.sc.Svjetlana 
Grbac 

Doc.dr.sc.Tatjana 
Bogović Crnčić 

Socijalno i 
zdravstveno 
zakonodavstvo 

obvezni Sestrinstvo – 
Karlovac  

2. Doc.dr.sc.Vanja 
vasiljev Marchesi 

Prof.dr.sc.Nada 
Gosić 

Kirurgija i 
traumatologija 

obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc. Hrvoje 
Štalekar 

Doc. dr. sc. Franjo 
Lovasić 

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

Prof.dr.sc.Srđan 
Banac 

Engleski jezik obvezni Sestrinstvo – 
redovni, 
izvanredni 

1. i 2. Doc.dr.sc.Anamarija 
Gjuran Coha 

Tajana Tomak, 
prof. 

Engleski jezik obvezni Primaljstvo  1.  Doc.dr.sc.Anamarija 
Gjuran Coha 

Tajana Tomak, 
prof. 

Ekonomski i 
pravni aspekti 
organizacije 
rada u KBC-u 

obvezni Sveučilišni 
diplomski 
studija 
Menadžment 
u sestrinstvu 

2. Prof.dr.sc.Herman 
Haller 

Prof.dr.sc. Davor 
Štimac 

 
 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 
 



Profesorica Malnar je istaknula da su svi osim Radiološke tehnologije održali vijeća godišta, te da  
prostor još neće biti definiran, ali moli da se satnice proslijede na kontrolu i da se izvedbeni planovi 
naprave bez predavaona do 15 srpnja.  
U izvedbenim planovima moraju se koristiti glagoli za ishode učenja, moraju biti definirani ispitni 
rokovi i ocjenjivanje. Imamo 3 glavna ispitna roka (zimski sa dva termina, ljetni sa dva termina i 
jesenji sa dva termina). Svi ovi detalji biti će dopisom dostavljeni pročelnicima katedri i voditeljima 
kolegija. Potrebno je još jednom dostaviti svima Pravilnik o ocjenjivanju. Ove godine Primaljstvo 
kreće sa on - line obrascima za izvedbene planove. Od 27. lipnja kreću vijeća godišta diplomskih 
studija i sastavljanje satnica.  
Upozorila je sve da ocjenjivanje na diplomskim studijima nije isto kao  na preddiplomskim studijima. 
Prijave diplomskih i završnih ispita traju do 15.07., a od prijave do obrane mora proći 7 dana. U 
povjerenstvu mogu biti svi zaposlenici Sveučilišta, za preddiplomski moraju biti iz redova nastavnog 
osoblja, a za diplomske znanstveno-nastavnog.  
Plan je da 3. 10. svi izvedbeni budu na mrežnim stranicama.  
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Kako komunicirati s gluhima 
Zamrzavanje izbornog 
kolegija za akademsku 
godinu 2016./2017. 
 

Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -
menadžment 
u sestrinstvu 

2. Prof.dr.sc. Amir Muzur 

Etika u poslovnim odnosima 
Zamrzavanje izbornog 
kolegija za akademsku 
godinu 2016./2017. 
 

Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo -
menadžment 
u sestrinstvu 

2. Prof.dr.sc. Amir Muzur 

Drustveni aspekti dusevnih 
bolesti 
Zamrzavanje izbornog 
kolegija za akademsku 
godinu 2016./2017. 
 

Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studij 
Sestrinstvo - 
promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 
 

2. Prof.dr.sc. Amir Muzur 

Zdravstveni problemi 
starenja 
Ukidanje izbornog kolegija 

Izborni Sveučilišni 
diplomski 
studija 
Menadžment 
u sestrinstvu 

2. Prof.dr.sc.Antica Duletić 
Načinović 

Laseri u fizioterapiji 
Ukidanje izbornog kolegija 

Izborni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc.Zvjezdana Roller Lutz 

Adolescencija – razvojne Izborni Primaljstvo 2 doc.dr.sc. Mirjana Graovac 



specifičnosti i psihopatologija 
Novi izborni kolegij 

 

Fizioterapija kod djece sa 
poremećajima iz spektra 
autizma 
Novi izborni kolegij 

Izborni Fizioterapija 3. Predavač Lidija Marić, prof. reh. 

Osnove radne terapije u 
dječjoj dobi 
Novi izborni kolegij 

Izborni Fizioterapija 3. Predavač Lidija Marić, prof. reh. 

 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 

 
 
Docent Hauser predstavio je članovima Fakultetskog vijeća novi program cjeloživotnog obrazovanja 
uz napomenu da je moguće da tijekom izvođenja programa dođe do nekih izmjena voditeljstava:  
 

OSPOSOBLJAVANJE ZA 
STRUČNOG SURADNIKA ZA MARKETING U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

 

POPIS MODULA / PREDMETA 

Semestar a:       

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S 
ECTS a, b, 

c 

I. 
M

O
D

U
L 

M
A

R
K

ET
IN

G
 

MARKETING  U FARMACEUTSKOJ 
INDUSTRIJI SA ISTRAŽIVANJEM 
TRŽIŠTA FARMACEUTSKIH 
PROIZVODA 

prof. dr. sc. BORIS VUKONIĆ 
(Professor Emeritus) 
doc. dr. sc. GORAN HAUSER 

20 20 20 4,5 

BRENDIRANJE U TEORIJI I PRAKSI 
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE 

prof. dr. sc. RADAN SPAVENTI 
 

10 10 10 2 

PRIMJENA E-MARKETINGA U 
FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

prof. dr. sc. BORIS VUKONIĆ 
(Professor Emeritus) 
 

10 2 5 1,5 

ANALIZA SVJETSKE FARMACEUTSKE 
INDUSTRIJE  SA POSEBNIM 
OSVRTOM NA 
TRŽIŠTE FARMACEUTSKIH PROIZVODA 
U HRVATSKOJ 

SANI POGORILIĆ , mr. pharm. 10 
  

- 

POSLOVNA ETIKA I MENADŽMENT 
LJUDSKOG KAPITALA  U 
FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

prof. dr. sc. VIDOJE VUJIĆ 20 20 10 3 

MENADŽERSKO (UPRAVLJAČKO) 
RAČUNOVODSTVO U 
FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

mr. sc. DARIJA PRŠA KRUNIĆ, 
viši.predavač 

10 5 
 

- 

ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD 
POŽARA   

 prof. dr. sc. MARINKO UČUR 8 2 2 1 

   88 49 47 12 

 
 

MODU PREDMET NOSITELJ P V S ECTS a, b, 



L c 

II
. M

O
D

U
L 

FA
R

M
A

C
IJ

A
 

UVOD U FARMACIJU doc. dr. sc. PETRA TURČIĆ  10   
 

0,5  

KLINIČKA FARMACIJA 

 

prof. dr. sc. VERA 
VLAHOVIĆ PALČEVSKI, dr. 
med. 

 20   10 2  

FARMACEUTSKO NAZIVLJE I GRAFIJA 
prof. dr. sc. VERA 
VLAHOVIĆ PALČEVSKI, dr. 
med. 

 10 
 

2 1   

KONTROLA KVALITETE , REGISTRACIJA I 

DISTRIBUCIJA LIJEKOVA (FARMACEUTSKA 

KONTROLA KAKVOĆE) 

izv. prof. dr. sc. SINIŠA 
TOMIĆ 

15   2 5 1.5 

EKOLOGIJA U FARMACIJI 
doc. dr. sc. SANDRA 
PAVIČIĆ ŽEŽELJ 

 10 
 

 2  1 

ZAKONODAVSTVO  U  FARMACEUTSKOJ   

INDUSTRIJI 
izv. prof. dr. sc. SINIŠA 
TOMIĆ 

10    2  1  

ORGANIZACIJA I SADRŽAJ POSLA 
STRUČNOG SURADNIKA U 
FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 

ZRINKA HAUSER, dr. med.. 15  5 2 - 

   80 7 23 7 

 
 
 
 
 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S 
ECTS a, b, 

c 

III
. M

O
D

U
L 

M
ED

IC
IN

A
 

OSNOVE ANATOMIJE S FIZIOLOGIJOM prof. dr. sc. DRAGICA BOBINAC  15   5   1 

OSNOVE KLINIČKE MEDICINE S 

PATOLOGIJOM 
doc. dr. sc. GORAN HAUSER 15    5   1 

ZDRAVSTVENI ODGOJ, HIGIJENA, 

DEZINFEKCIJA I EPIDEMIOLOGIJA 
prof. dr. sc. TOMISLAV 
RUKAVINA 

10    5  1 

SOCIJALNI MARKETING I NOVO JAVNO 

ZDRAVLJE 
prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC 10    2 1 

E-ZDRAVSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC 10   1 1 

PRVA POMOĆ doc. dr. sc. ALEN PROTIĆ 10  2   1  

   70 2 18 6 

 
 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S 
ECTS a, b, 

c 

  I
V

. M
O

D
U

L 
V

JE
ŽB

E 
i 

SE
M

IN
A

R
I 

 

VJEŽBE i SEMINARI 
 (PRAKTIČNA PRIMJENA VJEŠTINA - 
PRAKTIČNA NASTAVA) 

 interaktivna radionica 
 diskusija 
 studije slučaja 

prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC 
prof. dr. sc. VERA VLAHOVIĆ 
PALČEVSKI 
izv. prof. dr. sc. SINIŠA TOMIĆ 
prof. dr. sc. VIDOJE VUJIĆ 
doc. dr. sc. GORAN HAUSER 

  40  20  5 



 praktične vježbe 
 edukativni filmski sadržaji 
 testovi prodajnih znanja i 

vještina  

    40  20  5 

 
Ukupan broj sati: 
 

Predavanja   238 

Vježbe   58 

Seminari   88 

UKUPNO  454 

ECTS   30,0 

 
RAZRADA PO MODULIMA 

 

R.B. OPIS MODULA T V S ECTS 

1 MARKETING 88 49 47 12 

2 FARMACIJA 80 7 23 7 

3 MEDICINA  70 2 18 6 

4 
VJEŽBE i SEMINARAI(PRAKTIČNA NASTAVA /PRAKTIČNA PRIMJENA 
VJEŠTINA )   

40 20 5 

 
UKUPNO 238 58 88 30 

 
Na navedeni program mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom školom, ciljana populacija su 
diplomirani ekonomisti i naši prvostupnici. U planu je izraditi i program usavršavanja koji će biti 
prilagođen ljudima koji imaju završen neki od biomedicinskih studija. 
 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Osposobljavanje za stručnog 
suradnika za marketing u farmaceutskoj industriji“ čiji je nositelj Fakultet zdravstvenih 
studija, a sunositelj Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPlus. 

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

Rijeci. 
 

Izvješće prodekanice jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad. 6. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr. sc. Marko Zelić- pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II je izvjestio prisutne da je 
program cjeloživotnog obrazovanja za enterstomalnu terapiju  stigao sa recenzije, izvršiti će se 
određene prepravke i program 28. 06. ide na usvajanje na Senat. 
Postavio je pitanje na koji način će se rješavati status polaznika cjeloživotnih programa koji budu 
dolazili iz zemalja npr. bivše Jugoslavije. Rečeno je  da ukoliko se radi o programu  koji traje do 3 



mjeseca nije potrebno ishodovati nikakve papire (nastava se obično održava vikendima ili u roku 4-5 
dana) te se to može smatrati turističkim posjetom, međutim ako se ostaje duže od 3 mjeseca 
potrebno je od Fakulteta ishodovati potvrdu o svom studentskom statusu, te sa time na  MUP-u 
prijavitiprivremeno boravište. Ukoliko se radi o polaznicima iz zemalja koje imaju vizni režim, prije 
dolaska je potrebno zatražiti poziv od Fakulteta za navedeni program. 
 
Na upit doc. dr. sc. Marchesi da li je kod prijave potrebno priložiti nostrificiranu diplomu, odgovor je 
da ne jer se ne radi o studijskom programa kojim se stječe akademski naziv već o programu za koji se 
dobiva potvrda o završetku istoga. 
Prema Fakultetu zdravstvenih studija na Malti ići će se sa pismom namjere u cilju potpisivanja 
Ugovora o suradnji, a pokrenuti će se i Erasmus  razmjena. 
 
Doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi – pročelnica Katedre za javno zdravstvo izvjestila je da su održani 
18. Riječki dani bioetike, jedan od suorganizatora je i Fakultet zdravstvenih studija. U ime Stjepke 
Popović podijelila je primjerke zbornika radova sa interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa 
Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje. 
Dekan je pohvalio studente za izvanrednu organizaciju Simpozija o volontiranju. I čestitao profesorici 
Malnar na dobivenoj nagradi Grada Rijeke. 
  
 Ad. 7. Izvješće studenata 
 
Nitko od studenata nije bio prisutan na sjednici. 
 
Ad. 8. Kadrovska pitanja 
 

8.1. 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 

 
Mr. sc. SERGIO DE PRIVITELLIO, prof.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno 
područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme od jedne godine, s 
nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno.   
 
Odluka se primjenjuje od 03. listopada 2016. godine. 

 
 

8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje naslovni poslijedoktorand, Fakultetsko 
vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. SUNČANA DIVOŠEVIĆ, dr.med. izabire se u suradničko zvanje naslovni poslijedoktorand, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna 
medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 4 (četiri) godine.  
 
Odluka se primjenjuje od 1. srpnja 2016. godine. 

 



8.3. 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 

 
SANJA JURETIĆ, mag.sestr. i DAMIR HEREGA, mag.rehab.educ. izabiru se u nastavno zvanje 
naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, 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 1. srpnja 2016. godine. 

 
 

8.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje naslovni asistent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
O D L U K U 

 
DORIAN KRŠUL, dr.med. i VERONIKA LEKIĆ VITLOV, dr.med. izabiru se u suradničko zvanje 
naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana kirurgija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 6 (šest) godina.  
 
Odluka se primjenjuje od 1. srpnja 2016. godine. 

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


