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NESLUŽBENI Z A P I S N I K 
 

 
V. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2017./2018. god., održane  
u četvrtak, 22. veljače 2018. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 15,00 sati. 
 
Prisutno: 14 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 IV. sjednice Fakultetskog vijeća 

 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Donošenje odluke o uvođenju e indeksa  
 

7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća strategije za 2017.  
 

8. Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete 
 

9. Kadrovska pitanja  
 

9.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne 
medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med. 2. prof. dr. sc. Tanja 
Frančišković, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Ika Rončević – Gržeta, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. 
med. 2. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Ika Rončević – Gržeta, dr. med. 

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

jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje 



biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić,  dr. med. 2. doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 3. izv. 

prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

9.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić,  dr. med. 2. doc. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. i 

3. doc. dr. sc. Hari Jurdana, dr. med.  

9.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
deset nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju 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.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Karolina Vižintin, mag. sestr. 2. Marija Bukvić, prof. reh. i 3. Davor Mendrila, 

dr. med. 

i 3. Davor Mendrila, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Karolina Vižintin. mag. sestr. 2. Marija 

Bukvić, prof. reh. i 3. Davor Mendrila, dr. med. 

9.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 

3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 2. prof. 

dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

9.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. 

Sanjin Rački, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, 

dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

9.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo na Katedri 
za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 



Stručno povjerenstvo: 1.doc. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med.  2. izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, 

dr. med. i 3. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.doc. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med.  2. 

izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med. 

9.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor šest 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač ili viši predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Ivana Kotri, prof. reh. 2. doc. dr. sc. Dalen Legović, dr. med. i 3. izv. prof. dr. 

sc. Tatjana Kehler, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Ivana Kotri, prof. reh. 2. doc. dr. sc. Dalen 

Legović, dr. med. i 3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.  

9.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno - nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 

3. doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr.sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. 

doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

9.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za zdravstvenu njegu 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Silvije Šegulja, dr. med. 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. 

sc. Srđan Banac, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Silvije Šegulja, dr. med. 2. prof. dr. sc. 

Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

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

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od pet (5) 
godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2018.  
 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice Fakultetskog vijeća  

  



Utvrđuje se da je zapisnik IV. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. siječnja 2018. usvojen.  
 

Dnevni red je usvojen uz 3 dopune u točkama: 
 

9.12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, 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.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 2. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 

izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 2. prof. 

dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

9.13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija 
na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u 
nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno, na vrijeme od pet (5) godina.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv.prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. prof. dr. sc. Gordana Starčević 

Klasan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv.prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. 

prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 

10. Donošenje Odluke o primjeni odredbi Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika 
Sveučilišta u Rijeci 

Ad. 2. Izvješće  dekana  

Na samom početku sjednice Dekan je izvjestio prisutne da će se sljedeća radna sjednica Fakultetskog 
vijeća održati 05. travnja 2018. u 14 i 15, najvjerojatnije u predavaoni br. 6, iz razloga što je na tu 
sjednicu svoj dolazak najavila Rektorica sa svojim suradnicima u sklopu svojih posjeta sastavnicima 
Sveučilišta. Svečana sjednica povodom Dana Fakulteta održati će se u ponedjeljak 19. ožujka s 
početkom u 14 sati. U srijedu 21. ožujka biti će otvaranje kabineta za biomehaniku u sklopu kojega će 
se održati i mini simpozij na kojem će jedno predavanje održati doc. dr. sc. Stanislav Peharec, a drugi 
predavač će biti iz Ljubljane. Otvaranje ovog kabineta velika je stvar za naš Fakultet i imamo velika 
očekivanja, a s time je povezano i angažiranje docenta Peharca u radni odnos na jedan sat jer će on 
biti imenovan i voditeljem kabineta. Od cijelog ovog projekta očekje se da pridonese kvaliteti 
nastave, ali i da postane znanstveni poligon za djelatnike koji su orijentirani prema fizioterapiji. U 
četvrtak 22. ožujka s početkom u jedanaest sati održati će se okrugli stol pod nazivom “Kakav nam 
zdravstveni kadar  u Republici Hrvatskoj treba'' za sada su se odazvali vodeći ljudi svih komora koje su 
nama bliske (Liječnička komora, Komora medicinskih sestara, Udruga medicinskih sestara, Zbor 
fizioterapeuta, Komora primalja, RT i dr.). U petak 23. ožujka u HKD-u održati će se svečane 
promocije naših studenata. Nadalje, Dekan je izvjestio da je 13. veljače na Sveučilištu održan sastanak 
sa delegacijom ministarstva znanosti i obrazovanja. Bitno je istaknuti da je Ministarstvo ove godine 
alociralo 8% više novaca za potrebe znanosti koje će ići preko programskih ugovora. Natječaj za 
inicijalne potpore biti će najvjerojatnije za 10 - ak dana, a prijaviti će se moći doktori znanosti (u 
razdoblju od 2 do 10 godina), a ne smiju biti  u zvanju višem od docenta. Ovo je prilika za naše ljude, 
pa je dekan apelirao da se prijave svi koji ispunjavaju uvjete. Oko 75% sredstava biti će rezevirano za 
STEM područje i biomedicinu pa postoje realne šanse da se to i dobije. Sugestija je da se aplicira kao 



zaposlenik FZS-a jer će se osim po područjima gledati i po sastavnicama. Kako znamo da će najveći 
broj aplikacija biti sa Medicine, onda su velike šanse da se preko FZS-a jednostavnije dobije potpora. 
Što se tiče ostalih projekata početak je odgođen najvjerojatnije do rujna, a možda i do kraja godine.  
Dekan je izvijestio da je jučer (21.02.) potpisan Sporazum o suradnji sa Primorsko-goranskom 
županijom, kojim se formalizirala dosadašnja suradnja, ali koji otvara vrata i novim suradnjama kroz 
programe cjeloživotnog učenja i druge projekte. Potpisivanju je osim Župana prisustvovala i Rektorica 
što daje na važnosti cijelom događaju.  
Dekan se osvrnuo na pristiglu radnu verziju Izvješća o rezultatima unutarnje prosudbe sustava 
osiguranja kvalitete našeg Fakulteta koje je provelo Sveučilište u Rijeci (pod točkom 8. dnevnog reda). 
Svim članovima Fakultetskog vijeća biti će dostavljeno konačno izvješće kada ga primimo. Ukratko je  
naveo da se, kao što već znamo temeljem sastanaka koji su održani sa predstavnicima studenata svih 
smjerova, provlači činjenica da naši nastavnici ne odrađuju svoje obaveze na način kako bi trebalo i 
uprkos nastojanjima Uprave dešava se da se nastava ne održava. U ponedjeljak će se u 13 sati održati 
sastanak sa voditeljima diplomskih studija na kojem će se ponovno pokušati riješiti taj problem.  
Kritika je prvenstveno usmjerena na liječnički kadar, dakle radi se o kliničarima, ne mentorima ili 
vanjskoj suradnji. Drugi problem je organizacija studijskih programa - aktivno se radi na poboljšanju 
istih koliko nam to zakonske mogućnosti dozvoljavaju (izmjena do 20% studijskog programa 
godišnje). Nadalje, studenti zamjeraju malo ili nedovoljno korištenje alata e-učenja. Fakultet je 
rezervirao veliki iznos sredstava za opremanje predavaone koja će biti audio i video opremljena za 
učenje na daljinu. Kako su radovi u tijeku, očekuje se da u travnju sve profunkcionira. Provoditi će se 
edukacije nastavnika za primjenu navedene opreme i očekuje se da se od sljedeće akademske godine 
dio nastave održava na taj način što će rasteretiti kako studente tako i same predavače. Na Fakultetu 
postoji i pametna ploča i tokeni, ali činjenica je da se ništa od toga ne koristi. Dotaknuo se i problema 
znanosti na Fakultetu i spomenuo da se i tu mnogo ulaže (kabinet za biomehaniku, UTZ uređaj, PeThe 
uređa i dr.), ali da za sada još uvijek nema pomaka na bolje. Nada se da će uz pomoć kolega iz 
Ljubljane i Maribora koja se u zadnje vrijeme intenzivirala, sve krenuti u pozitivnom pravcu. 
Spomenuo je i apliciranje na projekt Internacionalizacije studija sa pripremljenim programom Radne 
terapije za koji isto postoji velika šansa da se dobije, jer će sa Sveučilišta u Rijeci biti samo tri prijave 
projekta. Spomenuo je također da od sljedeće akademske godine kreće e- evaluacija koja se provodi 
preko ISVU-a, a od koje očekujemo mnoge informacije o kvaliteti same nastave, ali iz koje će biti 
vidljivo i je li se nastava održala ili ne, pa će se shodno rezultatima moći djelovati i na rješavanje ovog 
problema. Dodao je  da se od sljedeće akademske godine kreće se s uvođenjem e-indeksa za 
studente prvih godina preddiplomskoh i diplomskih studija (točka 6. dnevnog reda). 
Dekan je predložio da se na sljedećem Fakultetskom vijeću, nakon što članovi dobiju finalnu verziju 
Izvješća, ukoliko bude potrebe, pojedine točke izvješća detaljnije rasprave. 
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 

Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. – prodekanica za nastavu 
 
Izvijestila je prisutne da je objavljen natječaj za najboljeg studenta preddiplomskog i diplomskog 
studija „Viktor Finderle“ koja će se dodijeliti na Danima fakulteta, te je pozvala studente da se 
prijave. Kao što znamo ne radi se o financijskoj nagradi, nego više o priznanju, ali je svjedno 
atraktivno. 
Zapisnici sastanaka sa studentima biti će dostavljeni Pročelnicima i voditeljima studija kako bi mogli 
razgovarati sa osobama koje su navedene kao problematične. Pozvala je sve da ukoliko imaju 
promjene voditeljstava da ih pripreme za Vijeće u travnju kako bi se na vrijeme definirali nastavni 
planovi, održala vijeća godišta, posložila satnica da nam izvedbeni planovi budu na mrežnim 
stranicama prije početka nove akademske godine. Izvijestila je prisutne da je u pripremi diplomski 
studij Primaljstva i program cjeloživotnog obrazovanja za instrumentarke. 
Dekan je iskoristio priliku i čestitao studentima FZS-a koji su dobili Sveučilišnu stipendiju za izvrsnost i 
apelirao da se studenti u većem broju javljaju na natječaj za stipendije iz fonda Abramov jer se iz 



godine u godinu dešava da novci ostaju nepodijeljeni, a svi znamo da postoje studenti kojima je 
potrebna financijska pomoć za studiranje. Nakon kraće rasprave zaključeno je da je problem u tome 
što studenti ne smiju imati drugu stipendiju, a osobe sa invaliditetom gube prvo na invalidninu 
ukoliko dobivaju stipendiju, pa je to vjerojatno razlog nejavljanja na natječaj.. 
 
prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu 
 
Profesor Muzur izvijestio je prisutne da su u posjetu Fakultetu bili predstavnici financijera koji je 
kupio bivšu zgradu Elektromaterijala i ukratko prezentirali nacrt projekta koji se planira graditi u 
našem susjedstvu, a radi se o stambeno –poslovnom objektu sa garažom. Kada radovi krenu, na neko 
vrijeme će naš parking biti zatvoren.  
Sa katedre za primaljstvo prijavljen je projekt na poziv za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata 
(prof. Haller i Deana Švaljug)- dobiveni novci bi se koristili za razvijanje centra kompetencija za 
primaljstvo u široj regiji. 
Na prijedlog profesora Muzura Fakultetsko vijeće donjelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 
Članom Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte Fakulteta zdravstvenih studija imenuje se 
izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing.  
 
28. veljače na Kampusu će se održati sastanak Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Ljubljani. 
U pregovorima smo o sklapanju Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem Sjever. 
U cilju pokretanja znanosti moramo razvijati prioritetne grane, a to su sestrinstvo, fizioterapija, 
primaljstvo, a onda ostali. Nadamo se da će nam u tome pomoći docent Peharec, pokušavamo 
pridobiti za suradnju Marinka Radea ravnatelja Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin 
Horvat“ iz Rovinja - radi se o dobitniku nagrade za najboljeg mladog znanstvenika u Finskoj, a treća 
grupa se okuplja oko doc. Štigleca prodekana za znanost iz Maribora. 
Od trenutnih radova u zgradi, osim već spomenutog uređenja kabineta za biomehaniku, uređuje se i 
prostor svlačionica za studente u prizemlju kao i manje seminarske dvorane koja se nalazi između 
predavaona 5 i 6. 
Izvijestio je prisutne da je predan Godišnji financijski izračun za 2017. (završni račun) i da je Fakultet 
ostvario bolje prihode i otprilike iste rashode u odnosu na 2016. godinu. Prihodi su veći za 11,61%, a 
rashodi su otprilike isti. Višak prihoda koji je ostvaren već je sada namjenski rezerviran za dva velika 
projekta-uređenje porte (planira se preko ljeta kada nema nastave) i nabavka audio-vizualne opreme 
za 6- icu o kojoj je Dekan već govorio.  
Ove godine je također izdvojena veća suma za poticanje sudjelovanja na znanstvenim skupovima 
(prošle godine 15.000,00 kn-ove 50.000,00 kn). Razrađeni su kriteriji prema kojima će se novci 
raspoređivati, a isti će biti objavljeni na web stranicama. 
Nadodao je da je moguće da se u vrijeme Dana Fakulteta održi i predstavljanje 1. broja časopisa, 
predstaviti će se projekt 100 milja Istre, predavanje doc. dr. sc. Aleksandra  Racza, otvaranje 
miomirisnog vrta, te humanitarni stolnoteniski turnir. 
 
Podsjetio je da će se sljedeći utorak 27. veljače u popodnevnim satima održati tečaj engleskog jezika 
u dvije skupine -  engleski jezik u prezentacijama i najčešće pogreške u pisanom izražavanju za 20 
sudionika. Zainteresirani se mogu javiti na mail Stelli. 
   
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 



Doc. dr. sc. Marko Zelić- pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II- izvijestio je da će 
sljedeći tjedan u razdoblju od 27.02. do 03.03. na Fakultetu boraviti Zarah Perry-Woodford iz St. 
Mark´s and Northwick Park Hospital iz Londona koja će držati nastavu na programu Enterostomalne 
terapije, a 01.03. od 10 do 11 30 održati će interesantno predavanje za sve studente na kojem će biti 
imenovana visiting lecturer-om, te da u istom periodu ispred svjetske organizacije (World Council of 
Enterostomal Therapists (WCET) dolazi gospodin iz Švicarske na site visit, kako bismo u konačnici 
dobili akreditaciju za provođenje programa. Literatura koja je nabavljena za potrebe navedenog 
programa držati će se u prostoru Centra za bioetiku „Fritz Jahr“. 
 
Još je nadodao da bi LLL program za instrumentarke mogao bit spreman za sljedeću akademsku 
godinu.  
 
Doc. dr. sc. Sandra Bošković-pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu- zahvalila se glavnoj sestri KBC- 
a na donaciji bolesničkih kreveta za potrebe našeg kabineta za zdravstvenu njegu, te je napomenula 
da je od voditelja kolegija zatražila da se od sljedeće akademske godine u izvedbenim planovima 
jasno vidi postopak kabinetske nastave. U suradnji sa Univerzitetom u Bitoli i Fakultetom 
zdravstvenih studija  u Ljubljani krenulo se u izradu projekta u sklopu Erasmus +, a radi se o programu 
edukacije mentora koji rade na kliničkim vježbama. Nadodala je da je od ove godine krenula i 
kontrola kvalitete rada mentora na prvim godinama. 
 
Hrvoje Vlahović- istaknuo je da je Jasna Lulić Drenjak dobila nagradu HPO-a, priznanje za zaslužnog 
pojedinca za dugogodišnji rad i razvoj sporta osoba s invaliditetom u RH na čemu su joj svi čestitali. 
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata Antonia Plišić izvijestila je da je u tijeku evaluacija studentskih projekata 
prijavljenih Sveučilištu. Ukupno imamo 5 projekata, proširiti će se Simpozija In health- suradnja sa 
studentima biotehnologije, Mostara, Ljubljane i Maribora. Istaknula je da se nastavlja sa održavanjem 
sastanaka sa studentima. Naši studenti pozvani su na sudjelovanje na natjecanju u hitnoj pomoći koje 
organizira Fakulteta za zdravstvene vede u Izoli. Poslani su radovi na kongres koji se održava na 
Zdravstvenoj fakulteti u Ljubljani U sklopu Dana Fakulteta studenti će organizirati dane otvorenih 
vrata za sve zainteresirane srednjoškolce. 
 
Ad. 6. Donošenje odluke o uvođenju e indeksa  

 
Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  

 
ODLUKU 

O UVOĐENJU E-INDEKSA 
 

I. Studentima koji akademske godine 2018./2019. upisuju prvu godinu preddiplomskih i 
diplomskih studija koji se izvode na Fakultetu zdravstvenih studija izdaje se e- indeks.  

 
II. Svi ostali studenti do prestanka statusa zadržavaju indeks u tiskanom obliku kao važeću 

studentsku ispravu. 
 

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad. 7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća strategije za 2017.  
 

Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 



O D L U K U 
 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu.  
 

Ad. 8. Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete 
 
Izvješće podneseno pod točkom 2. dnevnog reda - Izvješće dekana 
 
Ad. 9. Kadrovska pitanja  

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

jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne 
medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med. 2. prof. dr. sc. Tanja 
Frančišković, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Ika Rončević – Gržeta, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. 
med. 2. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Ika Rončević – Gržeta, dr. med. 

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

jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić,  dr. med. 2. doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 3. izv. 

prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

9.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić,  dr. med. 2. doc. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. i 

3. doc. dr. sc. Hari Jurdana, dr. med.  

9.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
deset nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju 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.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Karolina Vižintin, mag. sestr. 2. Marija Bukvić, prof. reh. i 3. Davor Mendrila, 

dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Karolina Vižintin. mag. sestr. 2. Marija 

Bukvić, prof. reh. i 3. Davor Mendrila, dr. med. 

9.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  



 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 

3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 2. prof. 

dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

9.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. 

Sanjin Rački, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, 

dipl. san. ing. 2. izv. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. 

9.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo na Katedri 
za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1.doc. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med.  2. izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, 

dr. med. i 3. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1.doc. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med.  2. 

izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med. 

9.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor šest 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač ili viši predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Ivana Kotri, prof. reh. 2. doc. dr. sc. Dalen Legović, dr. med. i 3. izv. prof. dr. 

sc. Tatjana Kehler, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Ivana Kotri, prof. reh. 2. doc. dr. sc. Dalen 

Legović, dr. med. i 3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.  

9.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom znanstveno - nastavnom zvanju docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija na 
Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 

3. doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr.sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. 

doc. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i 3. doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 

9.10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i 



zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za zdravstvenu njegu 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Silvije Šegulja, dr. med. 2. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. 

sc. Srđan Banac, dr. med. 

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Silvije Šegulja, dr. med. 2. prof. dr. sc. 

Goran Palčevski, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 

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

O D L U K U 
 

KRISTIJAN ZULLE, mag. physioth.,  izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana anatomija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od pet (5) 
godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2018.  

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

jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, 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.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 2. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 

izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 2. prof. 

dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr. med.  

9.13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija 
na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u 
nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno, na vrijeme od pet (5) godina.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv.prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. prof. dr. sc. Gordana Starčević 

Klasan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  

Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv.prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 2. 

prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 

Ad. 10. Donošenje Odluke o primjeni odredbi Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Rijeci 

Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 



I. Na Fakultetu zdravstvenih studija primjenjuju se odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti 
nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci koji je stupio na snagu 01. veljače 2018. godine.  
 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

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


